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Vyměnit, nebo nevyměnit? Aneb inovace 
k horšímu

Kdysi jsem slyšel, že výrobci čehokoliv si nejvíce cení těch projek-
tantů, kteří navrhnou zařízení tak, aby se pokazilo těsně po záruční 
době. Tedy ti, kteří umí vymyslet ono bájné – nebudu prudérní 
a přehnaně korektní, jak je dnes módní, a nebudu tedy vytečková-
vat – kurvítko. Nyní nabývám dojmu, že výrobci jsou také ceněni ti, 
kteří vymyslí produkt tak, aby byl neopravitelný. Nebo tak, že opra-
váři neopravují, ale vyměňují komponenty. Firemní auto je stařičké 
a mnohé si už odjezdilo. Stále častěji trpí různými neduhy, stále čas-
těji má poruchu. Ve značkovém servisu mi sdělí závadu a vybafnou 
horentní sumu za opravu. Pokud by nebyla alternativa, tak už by se 
oprava nevyplatila. Naštěstí to ti malí, neautorizovaní šikulové umí 
za rozumnou cenu opravit. V těchto dnech mi autorizovaná opravna 
nabídla opravu/výměnu celého komponentu za 25 tisíc. Naštěstí to 
vypadá tak, že se mi podaří najít toho správného, který to spraví ani 
ne za dva tisíce.

Ale často ani šikula se zlatými českými ručičkami nic nezmůže. 
Před nedávnem u nás začal kapat kohoutek. Zavolal jsem si rodinného 
instalatéra, aby se na to koukl. Myslel jsem si, že to spraví výměna 
nějakého těsnění za pár korun. Ale ouha! Instalatér se na to koukl 
a vysvětlil mi, že ten kohoutek je vrchol modernosti, tedy slisovaný 
do jednoho nerozebíratelného/neopravitelného celku. Je třeba vyměnit 
kus za kus za cca 2000 korun. Změřil jsem si, že z kohoutku odkape 
za den cca 8 litrů vody, tedy za rok ani ne tři kubíky. Za ty u nás za-
platím asi 150 korun, tedy výměna baterie by se mi zaplatila asi za 
třináct let. Ale dám ruku do ohně, že baterie by začala kapat podstatně 
dříve! Tedy se mi v současnosti výměna baterie z čistě ekonomického 
hlediska nevyplatí. Měl bych ji tedy vyměnit? Opravdu budu potěšen, 
pokud mi napíšete svoje stanovisko. 

Jiný příklad: novinky.cz přinesly článek „Záchody s dvojitým 
splachováním jsou bezedná jáma na vodu, upozorňují vědci“. Píše se 
v něm, že v Anglii „...miliardy litrů (připomínám, že tedy jde o mili-
ony kubíků) vody se každý týden zbytečně vyplýtvají i kvůli inovaci 
na úsporu vody… za což prý může především známý systém dvou 
splachování...“ Tento zlepšovák, který měl sloužit k šetření, podle 
toho, jakým způsobem jste záchod použili, se obrátil ve svůj opak. 
Spíše škodí, než pomáhá. Protože dosavadní systém jednoduchého, 
a tedy k poruchám ne moc náchylného sifonu je nahrazen systémem 
uzavíracích ventilů.

Dějiny lidstva jsou dialektické: kvantita se mění v kvalitu a naopak, 
vývoj je spirálový a řídí se negací negace. Pod to se podepíši. To 
znamená, že podněty pokroku v určité chvíli tak zbytní, že se stávají 
zdrojem úpadku. Namísto toho, aby ono nové inovativní pokrokové 
pomáhalo, škodí. Do tohoto dialektického bodu zlomu se dostal i do-
savadní koncept podporující spotřebu. Je dlouhodobě neudržitelný. 
Z tohoto pohledu hledím na Covid 19 jako na příležitost k omezení 
spotřeby, produkce. Všechno zlé pro něco dobré… 

Proto volání politiků, ekonomů, manažerů po tom, abychom se 
z dnešního marasmu vybředli pomocí investic a spotřeby, vidím jako 
nepochopení nebo nechtění vidět (obé špatně) ohromných problémů, 
kam stávajícím konceptem zapadáme. Tu materii žádným splachova-
cím zařízením neodstraníme!

Ing. Václav Stránský
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Vážené kolegynì vodohospodáøky, 
vážení kolegové vodohospodáøi,

je nám velice líto, že se s vámi letos neuvidíme 
na tradièní konferenci Vodní toky u nás v Hradci Králové. 

O to více se budeme tìšit na setkání ve mìstì 
na soutoku Labe a Orlice v pøíštím roce. 

Držte se a buïte zdrávi!

Státní podnik Povodí Labe již 21 let systematicky buduje protipovodòová 
opatøení pro ochranu lidských životù a majetku obyvatel, obcí i státu. 
Od roku 1999 bylo nejprve v rámci pøechodného programu a následnì 
v rámci programù Podpora prevence pøed povodnìmi I a II realizováno 
celkem 63 investièních akcí za 4,66 mld. Kè, které významnì pøispìly 
ke zvýšení protipovodòové ochrany ohrožených sídel.
V souèasnì dokonèované etapì programu Podpora prevence pøed 
povodnìmi III bylo realizováno dalších 8 staveb v celkové hodnotì 
434 mil. Kè (stav 10/2020). V právì probíhající etapì programu Podpora 
prevence pøed povodnìmi IV Povodí Labe realizuje 2 stavby o celkovém 
objemu 531 mil. Kè a zajiš�uje výbìrové øízení na další stavbu za cca 
548 mil. Kè, která zaène v pøíštím roce.

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Pøedmìstí, 500 03  Hradec Králové, 

Tel. 495 088 111, www.pla.cz, IDDS: dbyt8g2
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Vliv pražské aglomerace 
na jakost vody ve Vltavě
Josef K. Fuksa, Lenka Smetanová

Abstrakt
Změny jakosti vody v dolním toku Vltavy jsou určovány především 
vlivem Prahy, tedy vypouštěním z ÚČOV. Jeho vývoj jsme zpraco-
vali historicky a podrobně od roku 1971. Od období 1990–95 se 
„klasické“ zatížení Vltavy Prahou projevuje už jen významným 
přísunem fosforu a mírným přísunem amoniakálního dusíku, který 
je ovšem rychle nitrifikován a pak představuje jen nízké procento 
transportu dusičnanového dusíku. Zde jsou tedy ještě technické 
možnosti a nutnost snížení vypouštění z ČOV. Hodnoty BSK5, CHSK 
i koncentrace N-NO3 dnes mají spíše cyklický charakter a indikují 
zásadní význam procesů v povodí nad Prahou – primární produkce 
ve Vltavské kaskádě a přísunu dusičnanu z povodí. V letech 2017–18 
jsme změny jakosti vody ve Vltavě během průtoku Prahou sledovali 
podrobně a neprokázali jsme přísun znečištění z přítoků a kanali-
začních odlehčení, ovšem v suchém období a s limitací omezeným 
rozsahem vzorkování. V letním období je vysoce pravděpodobný 
přísun znečištění (bakterie, N-NH4) z přebujelého lodního provozu. 
Bilance transportu farmak Prahou ukazuje významné zatížení řeky, 
některé rezistentní látky už ale přicházejí z povodí.

Klíčová slova
řeky – odpadní vody – čistírny odpadních vod – znečištění – Vltava 
– městská ekologie

Úvod
Řeky byly již v prehistorických dobách osami migrace kmenů i národů 
a lidská sídla na nich vznikala od nepaměti – kromě přístupových cest 
a vody zajišťovaly také ochranu obyvatel a také to býval ještě před 150 
lety jediný velký a spolehlivý zdroj mechanické energie. To je dnes 
historie, problémy se změnily. S růstem měst a rozvojem kanalizace 
se objevily bodové zdroje znečištění a od začátku 20. století se zača-
ly pod městy stavět čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Kromě 
znečištění vodou z ČOV, která obsahuje a vždycky bude obsahovat 
nějaké zbytkové znečištění, přijímá řeka během průtoku městem různé 
přítoky a také různá odlehčení kanalizace – dešťové i jednotné, jejichž 
přísun znečištění významně závisí na lokálních srážkách apod. Dnes 
je velká řeka vedle tradiční funkce odvádění povrchové a podzemní 
vody hlavně kulturní a estetickou součástí města, dopravní význam 
už zůstal jen veletokům a slušná jakost vody v řece nad i pod městem 
je evropským standardem. A město jednak potřebuje rozumný režim 
řeky nad sebou, jednak má také odpovědnost za režim dále po proudu, 
včetně udržení kvality vody a říčních ekosystémů.

Projekt a měrné profily
V letech 2017–18 jsme v rámci projektu „Voda pro Prahu“ z Operační-
ho programu 07 OP Praha – Pól růstu ČR [1] 
podrobně sledovali změny jakosti vody ve Vl-
tavě během průtoku Prahou. Pracovali jsme na 
úseku Branický most (Most Inteligence – řkm 
60,3) až Sedlec/přívoz (řkm 41,1), tedy od pro-
filu nad městem až po profil pod vyústěním 
pražské ÚČOV, viz tabulka 1. Úsek má délku 
19,2 km a celkový spád cca 11,9 m, je kont-
rolovaný čtyřmi jezy (Šítkovský – řkm 54,2, 
Staroměstský – řkm 53,1, Helmovský – řkm 
51,1, Troja – řkm 45,6) a třemi plavebními ko-
morami (Smíchov, Štvanice, Podbaba). Profil 
Sedlec je sice již mírně ovlivněn vzdutím jezu 
Klecany, ale lze zde již počítat s promísením 
vyčištěné odpadní vody z ÚČOV (testováno 
za různých teplotních podmínek). Průtokový 
režim Vltavy je kontrolován vypouštěním 
a nadržováním v nádržích (Orlík), což za-
jišťuje solidní průtok městem i v suchých 
obdobích, s odezvou ještě v hraničním profilu 

Hřensko. Nejnižší naměřený průtok (Qd Velká Chuchle) ve vzorko-
vacích dnech byl 46,4 m3/s, letní průtoky v Praze běžně odpovídaly 
50–60 % momentálního průtoku v „suchém“ Labi v Děčíně. Vzorky 
byly odebírány ze středu koryta, resp. z plavební dráhy (z mostů či 
lodí), v horním profilu Most Inteligence jsme odebírali dva vzorky 
(levý a pravý břeh). Ve většině případů jsme zde zjistili vliv Berounky 
při levém břehu, proto za začátek standardního úseku považujeme až 
profil Železniční most. Vzorky byly analyzovány v laboratořích VÚV 
T.G.M., speciální analýzy na farmaka jsme zadali laboratořím s.p. 
Povodí Vltavy. Hodnoty průtoků (limnigrafy Malá Chuchle a Vraňany) 
byly během práce průběžně přebírány ze stránek s.p. Povodí Vltavy, 
pro pozdější vyhodnocení byly použity přepočítané denní průtoky 
na limnigrafu V. Chuchle. Pro bilanci v profilu Zelčín byly použity 
hodnoty Qd Chuchle ze dne před vzorkováním, s korekcí na velikost 
povodí a vypouštění z ÚČOV. Historická data pro standardní sledo-
vané profily byla vypsána z tištěných ročenek ČHMÚ „Jakost vody 
v tocích“, později z veřejné databáze ČHMÚ ARROW, data od roku 
2008 nám laskavě poskytli správci toků. Děkujeme.

Historie znečištění Vltavy
Jakost vody ve Vltavě byla v historii různě charakterizována verbál-
ně – v různých kronikách, zaznamenaných stížnostech apod., často 
literárně zpracovaných. Ovšem už sám obsah pojmů „jakost“ a „zne-
čištění“ se stále vyvíjí. Naprosto originální, alespoň pro nás dnes, je 
úvaha Jana Bechyňky, utrakvistického faráře u sv. Apolináře (zemřel 
asi r. 1507), který v jednom ze svých traktátů [2] logicky vyvozuje, 
že Vltava teče od jihu, takže je kontaminována nesprávným pojetím 
víry z Říma. A pročistí se až pod Karlovým mostem, který má 14 ob-
louků, stejně jako je 14 článků Kompaktát. Pokud uvážíme, že pojetí 
„substance“ bylo tehdy obecný filosofický problém, a že „substance 
znečištění“ se stále vyvíjí a rozšiřuje i dnes, je to úvaha velmi pěkná, 
na úrovni doby – navíc reálné rozdíly mezi utrakvistickým a řím-
ským pojetím víry a služeb božích byly na konci 15. století už spíše 
záležitost politická. První pokus o „moderní“ či materialistické pojetí 
jakosti Vltavy obsahují až práce A. Pleischla, začleněné později do 
kompendia o Praze J. V. Krombholze [3]. Data zde uváděná ale ještě 
nelze považovat za chemické analýzy v dnešním pojetí. Charakteris-
tiky popsané chemickými metodami, které lze navázat na současné 
přístupy, přinášejí až práce publikované (i nepublikované výsledky) 
po roce 1877, podporované snahou Magistrátu o zřízení moderního 
zásobování města vodou [4, 5]. Další je významná publikace Quisova 
[6], přinášející již standardně použitelné hodnoty koncentrace dusič-
nanu ve Vltavě. Do té doby jsme měli jen data o amonném dusíku, 
stanoveném klasickou Nesslerovou reakcí (Julius Nessler byl ročník 
1827). Základní pramen, jak po stránce metodologické, tak z hledis-
ka stupně ovlivňování řeky městem, je pak Schulzova systematická 
studie o jakosti vody v Praze v roce 1913 [7], zjevně metodicky vy-
cházející z pracovních zpráv britské Královské komise pro odpady 
[8]. Tu doplňují práce Kredbovy z doby 1. republiky [9, 10], a poté 
již jsou seriózní tabelárně publikovaná data kupodivu vzácná, až do 
zahájení státního monitoringu jakosti vody v tocích (ČHMÚ), postup-
ně kolem roku 1970. Data z tohoto monitoringu jsme již po rok 2013 
zčásti zpracovali [11]. Dlouhodobý vývoj jakosti vody ve Vltavě nad 
Prahou systematicky sleduje tým Hydrobiologické laboratoře ČSAV, 
dnes Hydrobiologického ústavu JBC AV ČR [10–15]. Jejich primární 

Tabulka 1. Vzorkovací profily a další významné profily v oblasti

Kód Název řkm bod odběru

INT-L Branický žel. most (Most Inteligence), L. břeh 60,3 L břeh

INT-P Branický žel. most (Most Inteligence), P. břeh 60,5 P břeh

ZEL Železniční most 55,4 střed/P břeh

KAR Karlův most 53,2 střed

STE Štefánikův most 51,6 střed

LIB Libeňský most 48,9 střed

TRO-L Trojský most (nový), levý břeh 46,5 L břeh

TRO-P Trojský most (nový), pravý břeh 46,3 P břeh

SED Vltava v profilu přívozu Sedlec 41,1 střed

BOT Vltava u pravého břehu pod ústím Botiče 55,4 P břeh

CER Čertovka (můstek pod Karlovým mostem) 53,2 střed

1045 Podolí – měrný profil 56,2 P břeh

105 Zelčín – měrný profil 4,2 L břeh

 ÚČOV vyústění (staré) 43,3 L břeh

 Malá Chuchle limnigraf 60,08 L břeh
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zájmovou oblastí je ale především přísun znečištění z jižních Čech, 
čili povodí nad nádrží Slapy.

Archivní data, podporovaná údaji pro další české řeky [16–18], 
obecně ukazují, že koncentrace amoniakálního a dusičnanového 
dusíku (N-NH4 a N-NO3) byly v období 1886–1914 velmi nízké. Du-
sičnan byl v říční vodě začátkem 20. století obecně považován za po-
měrně vzácný aniont. Schulzova data [7] uvádějí pro Vltavu v profilu 
Podbaba v roce 1913 tyto hodnoty: N-NH4 průměr 0,048 mg/l (max. 
0,07), N-NO3 průměr 0,08 mg/l (max. 0,13). Jsou to hodnoty pro profil 
Podbaba, tedy už pod tehdy jen mechanickou pražskou „ústřední“ 
čistírnou odpadních vod. Botič ještě Schulz popisuje jako otevřenou 
stoku s průměrnou koncentrací N-NH4 84 mg/l (N-NO3 samozřejmě 
nulový). S rozvojem města a kanalizace přísun a koncentrace zne-
čištění v řekách rostou a Kredba [9] uvádí pro rok 1931 ve Vltavě 
mezi Prahou a Mělníkem a v Labi mezi Mělníkem a Litoměřicemi 
jen občasné stopy N-NH4 a maximální koncentrace N-NO3 1,1 mg/l 
(Vltava) a 1,5 mg/l (Labe). 

Výsledky a diskuse

A: Moderní historie a současný stav

Systematické hodnocení dovolují až data z ročenek „Jakost vody v to-
cích“, vydávaných kdysi ČHMÚ papírově, nyní zavedená do databáze 
ČHMÚ ARROW. Základem pro náš účel jsou data z profilů Podolí 
(řkm 56,2) a Zelčín (řkm 4,2), uvedených v tab. 1. Databáze ARROW 
byla původně zcela otevřená veřejnosti, dnes je otevřená s douškou 
„Data jakosti povrchových vod z období od roku 2009 nemohou být 
poskytována veřejnosti bez souhlasu poskytovatelů těchto dat (státní 
podniky Povodí). V případě zájmu o tato data se obracejte přímo na 
příslušný státní podnik Povodí.“ Ještě jednou zde děkujeme státnímu 
podniku Povodí Vltavy za povolení přístupu k potřebným datům 
a Vítu Kodešovi z ČHMÚ za jejich převedení. Za data z labského 
profilu Obříství obdobně děkujeme státnímu podniku Povodí Labe.

Grafy na obr. 1–5 ukazují na ročních průměrech vývoj hlavních uka-
zatelů jakosti vody v období 1971–2018 ve Vltavě nad a pod Prahou 
(profil Zelčín, do r. 1987 Vepřek), a pro porovnání také situaci v Labi 
nad soutokem (profil Obříství, dříve Štěpán). Stálé zlepšování jakosti 
Vltavy pod Prahou je jednoznačně dáno zlepšováním výkonu ÚČOV, 
protože ostatní možné zdroje (ČOV) na trati Praha–ústí do Labe (cca 52 
km) odpovídají jen cca 3 % počtu obyvatel napojených na ÚČOV. Na 
Labi nad soutokem je zlepšení jakosti vody dáno poklesem průmyslo-
vého znečištění a zlepšením funkce ČOV v průmyslovém úseku Hra-
dec Králové–Kolín. Standardní hodnocení na základě ročních průměrů 
má ovšem významné limity, především v tom, že nerespektuje sezónní 
kolísání jednotlivých ukazatelů, které dnes má v některých případech 
i zřetelně cyklický průběh – to je ale úkol pro podrobné statistické ana-
lýzy. Obecně je zřejmé, že přísun degradabilního organického uhlíku 
(BSK5) do Vltavy z ČOV je v posledních deseti letech nevýznamný 
vedle přísunu z povodí, kontrolovaného nádržemi Slapy a Orlík (obr. 
1). Celkový organický uhlík (jako CHSKCr, obr. 2) je rovněž vypouště-
ním z ÚČOV ovlivněn jen nepatrně. Významný je vývoj koncentrací 
N-NH4 a N-NO3, zpracovaných na obr. 3–5. Zhruba od roku 2000 už 
jsou v profilu Podolí v cca polovině měření (v profilu Zelčín o něco 
méně často) hodnoty N-NH4 pod mezí stanovitelnosti (0,03 mg/l), 
takže zde už parametr „průměr“ ani nestačí k popisu situace. Při bližší 
analýze dat lze eliminovat vliv změn analytické metody od „Nesslera“ 
k selektivní metodě, povinně zavedené ve sledovací síti v ČR kolem 
roku 1998. Obecně však platí, že amoniakální dusík se v dolním toku 

Obr. 1. Roční průměry hodnot BSK5 v profilech Podolí a Zelčín (Vl-
tava) a Obříství (Labe)

Obr. 2. Roční průměry hodnot CHSKCr v profilech Podolí a Zelčín 
(Vltava) a Obříství (Labe)

Obr. 3. Roční průměry koncentrace N-NO3 v profilech Podolí a Zelčín 
(Vltava) a Obříství (Labe)

Obr. 4. Roční průměry koncentrace N-NH4 v profilech Podolí a Zelčín 
(Vltava) a Obříství (Labe)

Obr. 5. Roční průměry sumy koncentrací N-NH4 a N-NO3 v profilech 
Podolí a Zelčín (Vltava) a Obříství (Labe)

Vltavy a českého Labe vyskytuje jen výjimečně a jen přímo pod zdroji 
znečištění. K situaci před obecným zlepšením jakosti je nutno upo-
zornit, že k nitrifikaci amoniakálního dusíku na dusičnan na úrovni 
koncentrací z období kolem roku 1980 byla teoretická spotřeba kyslíku 
srovnatelná s hodnotami BSK5. Dusík ovšem nezmizel: s tím, jak se 
zlepšily kyslíkové poměry v toku, jsou zmíněné vstupy N-NH4 zjevně 
eliminovány nitrifikací v řece, takže prakticky veškerý dusík je v toku 
přítomen ve formě stabilního dusičnanu (N-NO3) – ten je ale už beze 
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změn (bez denitrifikace) transportován do moře. A významně zvýše-
né koncentrace N-NH4 pod Prahou (viz obr. 7) jsou na trati k profilu 
Zelčín bezpečně eliminovány/nitrifikovány. Tomu se říká „dusíkový 
paradox“ [19] – čím čistší řeka, tím více N-NO3 přináší do oceánů. Tím 
sice možná končí problém dusíku pro nás, ne však pro globální situaci. 
Vývoj koncentrace dusičnanu v dolní Vltavě a Labi odpovídá datům 
Kopáčka et al. [14], kteří používají pro indikaci přísunu dusíku z povo-
dí Vltavy data z profilu Živohošť (cca řkm 100), tedy ze vzorkování ze 
Slapské nádrže z hloubky 0,5 m. Jak vyplývá z uvedených historických 
publikací, dusičnan byl kolem roku 1900 zcela nevýznamný aniont 
a dusičnanové znečištění toků je dlouhodobý problém, související 
především s hospodařením v krajině, protože přísun z ČOV, který lze 
technologicky dále snižovat, představuje bilančně jen cca 25 % cel-
kového transportu N-NO3 řekami. Z obr. 8 jsou patrné sezonní cykly 
N-NO3 i N-NH4: Přísun N-NO3 z nebodových zdrojů souvisí s cykly 
průtoků apod., i nad Prahou, tedy pravděpodobně až v druhé řadě 
s možným vypuštěním z bodových zdrojů. Obecně pozorovatelná 
zimní zvýšení koncentrací N-NH4 ukazují jistě přímou závislost na 
teplotě vody, protože v zimním období není reziduální přísun N-NH4 
(z ČOV, popř. dalších bodových zdrojů) dostatečně nitrifikován, in-
dikuje ovšem také pravděpodobně vyšší přímé vypouštění N-NH4, od 
různých ČOV až po neidentifikované zdroje na trati mezi Železničním 
a Trojským mostem. Pak na trati řeky samozřejmě přichází relativně 
významný přísun N-NH4 z ÚČOV, který však řeka rychle eliminuje.

Z hlediska vývoje klasického znečištění tedy můžeme vliv Prahy na 
Vltavu (i na Labe) považovat od roku cca 1995 za nepříliš významný. 
Hodnoty BSK5, CHSK a koncentrace N-NO3 dnes mají ve Vltavě do-
konce tendenci k sezonním cyklům, indikujícím zásadní vliv cyklů 
v povodí. Vypuštění z ÚČOV také způsobuje významné zvýšení počtů 
bakterií, včetně E. coli, to je však na trati k profilu Zelčín rychle eli-
minováno. Zůstává zajisté problém eutrofizace a koncentrací fosforu 
(ten přichází převážně z ČOV). Řada standardních dat koncentrace 
celkového fosforu začíná podstatně později, ke standardizaci metodik 
v celé ČR došlo až cca r. 1998. Pokles koncentrací v tomto období 
(obr. 6) odpovídá celkovému trendu zlepšování jakosti vody, i když 
současné koncentrace ještě zdaleka nejsou pro primární produkci 
říčního fytoplanktonu limitující. Koncentrace fosforu pod Prahou jsou 
na stejné úrovni jako v Labi na soutoku. Tato konstatování „pokroku 
v jakosti vody“ samozřejmě platí z hlediska vývoje látkového přísunu 
a transportu řekou, ne z hlediska limitů a požadavků na další vývoj 
a kontrolu jakosti vody, vypouštění atd. Posuzujeme ostatně stav před 
otevřením nové vodní linky v ÚČOV.

B: Změny kvality vody během průtoku Prahou
Na sledovaném úseku Vltavy v Praze můžeme identifikovat řadu mož-
ných přísunů znečištění, přítoky (potoky), různá vyústění kanalizace 
(dešťová odlehčení, svody dešťové vody apod.), lodní provoz, dále mu-
síme počítat s prostým vyhazování odpadků do řeky, se znečištěním 
vodním ptactvem, pracemi v korytě řeky a tyto faktory lze dále dělit. 
Výsledky z období 2017–18 odpovídají omezené studii (podzimní 
období), kterou jsme pro Magistrát provedli v roce 1997 [20]

Ve sledované oblasti (viz tab. 1) ústí do řeky podle různých pra-
menů a názorů 12–14 potoků, na šesti z nich provádí podnik Lesy 
Praha sledování jakosti vody ve dvou- nebo měsíčních intervalech. 
Výsledky jsou veřejně přístupné jako roční tabulky hodnot. Do potoků 
také ústí řada lokálních kanalizací a odvodnění, významné části jsou 
často zakryté, takže množství a jakost vody přitékající do Vltavy může 
být dosti proměnlivé a závislé na lokálních srážkách. Z přítoků jsou 
nejvýznamnější Botič a Rokytka, jejich průtoky ale představovaly 

Obr. 6. Roční průměry koncentrací celkového fosforu v profilech 
Podolí a Zelčín (Vltava) a Obříství (Labe)

Obr. 7. Hodnoty BSK5 a CHSKCr v podélném profilu Vltavy v Praze 
2017–18. Sloupce zleva doprava podle pořadí po proudu, černý 
sloupec profil Sedlec, tj. pod výtokem ÚČOV

Obr. 8. Koncentrace dusičnanového a amoniakálního dusíku v po-
délném profilu Vltavy v Praze 2017–18. Sloupce zleva doprava podle 
pořadí po proudu, černý sloupec profil Sedlec, tj. pod výtokem ÚČOV

jen 0,4–0,6 % aktuálních průtoků ve Vltavě. Pokud sečteme všechny 
porůznu uváděné hodnoty průměrných průtoků potoků v oblasti 
Prahy (jen část jich je ověřena recentním měřením!), dostaneme se 
maximálně na 2,5 % průměrného průtoku v řece, přitékajícího na cca 
33 místech (= potoky, odlehčení kanalizace apod.). To znamená, že 
pokud se někde nevyskytne vysoké a specifické znečištění, nemůže být 
jejich vliv na Vltavu významný. Potvrzuje to i analýza dat z uvedených 
sledování potoků za posledních 10 let – v některých případech lze 
zjistit zvýšení koncentrace chloridů v zimním období (= ze solení 
ulic), jinak data neindikují problémy. Nejvýznamnější přítoky jsou 
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Botič (ústí na řkm 56) a Rokytka (řkm 48), oba sledované na více pro-
filech, včetně průběžného měření průtoku. Vliv Botiče byl sledován 
vzorkováním Vltavy u pravého břehu cca 20 m pod ústím – nebyly zde 
zjištěny významné odchylky od jakosti Vltavy. Rokytka ústí do starého 
ramene v dosahu vzdutí jezu Troja, takže se její případné znečištění 
transformuje již v dlouhé „zátoce“ a řeku neovlivní. Vliv jednotlivých 
odlehčení kanalizace jsme nezjistili, z velké části samozřejmě proto, 
že oba roky byly suché, bez významnějších srážkových příhod. V ně-
kolika případech jsme zjistili jednorázové zvýšení koncentrace N-NH4 
a fosforu v profilu Most Barikádníků, tedy pod Libeňským mostem, 
stejně jako v roce 1977 [20]. Ale ani podrobné studium mapových 
podkladů zatím neukázalo na možnou příčinu/zdroj. Data pro BSK5 
a CHSK jsou zpracována na obr. 6. Z grafů plyne, že ani přísun 
z ÚČOV tyto ukazatele neovlivňuje, a že zvýšené hodnoty BSK5 ve 
vegetační sezoně jsou zjevně určovány primární produkcí fytoplank-
tonu v úsecích (a nádržích) nad Prahou. 

Výrazně se ÚČOV podílí na přísunu celkového fosforu a amoni-
akálního dusíku, příspěvek dusičnanového dusíku je obdobně jako 
pro BSK5 a CHSK nevýznamný. Amoniakální dusík (a i dusitanový) 
tvoří při dominanci dusičnanového jen zlomek celkového minerál-
ního dusíku, i v oblasti přímo pod ÚČOV je to maximálně 25 %, a je 
v řece rychle nitrifikován na dusičnan (obr. 7, srovnej obr. 4). Průběh 
koncentrací N-NO3 má typický sezonní průběh se zimními a jarními 
maximy, daný procesy v úsecích řeky nad městem, další možné zdroje 
N-NH4 v intravilánu budou diskutovány dále.

V letních měsících se od profilu Karlův most po proudu pravidelně 
objevovaly zvýšené koncentrace amoniakálního dusíku a koliformních 
bakterií. Protože se objevovaly jen ve středu řeky, a ne v kontrolních 
profilech u břehů (pod ústím Botiče a na Čertovce pod Karlovým 
mostem), lze za zdroj označit jen intenzivní výletní lodní dopravu, 
s pomalým pojížděním a obracením mezi Karlovým mostem a jezem. 
Při bližším zkoumání jsme zjistili, že jediná známá „logistika“ hos-
podaření s odpady na těchto lodích je Servisní ekologické plavidlo 
SP150, které k tomuto účelu provozuje Státní plavební správa na 
nábřeží E. Beneše. Podle údajů z webových stránek Státní plavební 
správy 2018 má loď kapacitu nádrží na fekální vody 48 m3 (2x24) 
a je schopna obsloužit denně 3 velká, nebo 5 menších plavidel. Dále 
disponuje kapacitou 31 m3 pitné vody. Počet plavidel kotvících v se-
zoně jenom u Dvořákova nábřeží odhadujeme na >50, takže kapacita 
servisního plavidla obecně nemůže obsluhovat tuto flotilu v dosta-
tečně krátkých intervalech. Zcela obecně můžeme předpokládat, že 
standardní okružní jízda trvá hodinu, při ní standardní cestující něco 
sní a vypije a navštíví záchod, kde použije min. 5 litrů vody, takže 
na 200 prodaných vstupenek můžeme počítat > 1 m3 odpadní vody. 
Pak už je jen otázka výpočtu, jaká může být reálná denní produkce 
odpadní vody a jak se s ní nakládá. A je tu řada dalších plavidel 
kotvících a operujících v dalších úsecích Vltavy, včetně plovoucích 
hotelů a ubytoven. Pohled na jejich přístaviště ukazuje přívody energie 
a vody, ne však odvody odpadních vod. Rovněž nekontrolovaný úklid 
lodí vč. vylévání čisticích prostředků může být pro znečištění řeky 
závažný. Nedařilo se nám zjistit, nakolik je odstraňování odpadních 
vod z lodí evidováno, proto vzhledem k možnému vlivu na řeku do-
poručujeme jeho zavedení, resp. pokud je zavedeno, tak jeho kontrolu, 
vč. bilance (přísun pitné vody a velkoobjemových nápojů vs. odvod 
odpadních vod). Pro sledování lokálního znečištění lze využít také 
podrobných znalostí členů Českého rybářského svazu.

Vedle stálého přísunu z ČOV (i když do teplotně a hydrologicky 
se měnícího toku) je stanovení významu epizodních zdrojů stálý 
problém. Období 2017–18 bylo suché, takže jsme neměli příležitost 
podrobněji tento přísun kvantifikovat a zůstali jsme u bilance stan-
dardního monitoringu potoků. Přísun znečištění přítoky je určován 
srážkovými příhodami, ale pro základní orientaci jsou k dispozici 
data z dlouhodobého monitoringu. Pro zdroje jako přepady z odleh-
čovacích komor stokových systémů a splachy z neodkanalizovaných 
ploch byl v rámci projektu zpracován základ Provozního modelu pro 
hodnocení znečištění Vltavy na území Prahy. Dále jsme v rámci pro-
jektu zpracovali interaktivní mapový podklad, webovou aplikaci, do-
stupnou na adrese www.dibavod.cz/ricni-tok-intravilan. Oba systémy 
jsou otevřené jak pro nové datové soubory, tak pro další aplikace [21].

C: Specifické polutanty
Zatím jsme se zabývali změnami „klasických“ ukazatelů komunál-
ního znečištění a vidíme jejich obecný pokles, daný dobrou funkcí 
čistíren odpadních vod. V posledních 20 letech ovšem veřejnost vzala 
na vědomí také „nové“ organické polutanty označované jako PPCP 

(Pharmaceuticals and Personal Care Products), tj. léčiva, doplňky stra-
vy, kosmetiku, prostředky pro hygienu a úklid, zpomalovače hoření 
plastů apod. [22]. Pro řeku jsou dále zásadní prostředky pro ochranu 
rostlin a další kontaminanty pocházející přímo ze zemědělství. Ty 
ovšem nejsou významně produkovány městem a je pro ně typický 
sezonní průběh [23]. Tyto složky znečištění jistě nepřišly stavitelům 
první pražské čistírny na mysl, možná ani té „nové“, zcela v duchu 
spekulací Jana Bechyňky [2].

V rámci projektu jsme provedli tři detailní studie distribuce far-
mak ve Vltavě během průtoku Prahou (analýzy provedly laboratoře 
Povodí Vltavy, s.p.), výsledky jsou pro opakující se pozitivní nálezy 
zpracovány v grafech na obr. 9. Sloupce v grafech znázorňují (zleva 
doprava) pro jednotlivé látky gradient koncentrací na úseku Želez-
niční most–Sedlec (pod ÚČOV, černé sloupce). Průtok (V. Chuchle) 
a teplota vody (gradient na trati Železniční most–Sedlec) jsou uvedeny 
v následující tabulce.

Qd teplota vody

m3/s ŽELEZ SEDLEC
10 AUG 2017 50,11 16,5 19,0

8 NOV 2017 85,46 9,5 9,2

19 JUN 2018 52,00 16,3 17,1

Obr 9. Podélný profil koncentrace vybraných farmak v podélném 
profilu Vltavy 2017–18. Sloupce zleva doprava podle pořadí po 
proudu, černý sloupec profil Sedlec, tj. pod výtokem ÚČOV

Tabulka 2 obsahuje legendu a sumární data, tj. výklad zkratek grafu 
na obr. 9, a charakteristiku a spotřebu sledovaných látek v roce 2018, 
vypočítanou z údajů veřejné databáze Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv, uvádějící spotřebované doporučené denní dávky (DDD) pro 
perorální, rektální a intravenózní podání. Pozor, jedná se jen o pre-
paráty registrované lékárnami a databáze neuvádí DDD např. pro 
dermatologické podání, zásadní pro diklofenak a zčásti i ibuprofen. 
Data a popisy účelu jsou jen ilustrační, pro bližší analýzu použijte 
přímou databázi SÚKL. V pravé straně tabulky jsou údaje o transportu 

http://www.dibavod.cz/ricni-tok-intravilan
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Vltavou pod Prahou – vypočtené pro tři po-
drobná měření v grafu na obr. 9 a jako průměr 
(2017–18) v profilu Zelčín (data z rutinního 
sledování jakosti vody správcem toku – s.p. 
Povodí Vltavy).

Z grafů je patrné, že transport farmak 
Vltavou je poměrně stabilní, a že řada lá-
tek přichází do Prahy již z povodí a město 
(ÚČOV) k nim nepřidává podstatné dávky. 
Z bilančního hlediska je to paradox, protože 
počet obyvatel Prahy (napojených na ÚČOV) 
se blíží polovině obyvatelstva celého povodí 
Vltavy, navíc na trati Vltavy stojí nádrže Or-
lík a Slapy s dobou zdržení cca 50 a 40 dní. 
Roční transport v tabulce 2 se výrazně liší pro 
výpočet z našich tří sledování (Sedlec) a ze 
systematického sledování na profilu Zelčín 
(cca 40 km po proudu) jen pro tři položky: 
gabapentin, sulfametoxazol a umělé sladidlo 
sacharin. Dat i z rutinního sledování farmak 
ovšem přibývá, takže možná bude brzy možné 
zpracovat podrobnou bílanci v celých povo-
dích našich řek. Zde je nutno upozornit na 
to, že zásadní vývoj metod analýzy farmak 
limituje srovnatelnost cca deset let starých 
údajů s dnešními [22]. Poslední přístupný 
sumář koncentrací farmak v povodí Labe 
je z roku 2010 [24] a ukazuje, že ibuprofen 
a diklofenak se procesy v řece (degradace, 
fotolýza) odstraní, karbamazepin dojde až do 
moře. Pro tyto „klasické“ položky dnes máme 
data i o jejich metabolitech, zatímco před 
lety jsme byli omezeni jen na (relativně málo 
citlivé) nálezy pouze mateřské látky, takže dnešní bilance může být 
zcela jiná při stejném zatížení řeky.

Závěry
V letech 2017–18 jsme sledovali změny jakosti vody ve Vltavě bě-
hem průtoku Prahou. Sledované období spadá do suché periody, bez 
významných srážkových událostí, kdy byl průtok městem v letním 
období doplňován vypouštěním z Vltavské kaskády. Práce navazovaly 
na omezenou studii, kterou jsme provedli v roce 1997

Z hlediska dlouhodobého vývoje (data od roku 1970) zjišťujeme, 
že od období 1990–95 je vliv Prahy (ÚČOV) na řeku pod městem pro 
klasické ukazatele nevýznamný, s výjimkou amoniakálního dusíku 
(ten je na další trati rychle nitrifikován), celkového fosforu a bakterií. 
Na soutoku (profil Zelčín) je jakost Vltavy stejná nebo vyšší než jakost 
vody v Labi. 

Dusík je v řece v naprosté většině jako dusičnan a změny jeho kon-
centrace mají dnes již v podstatě sezonní průběh, související s jeho 
většinovým přísunem z nebodových zdrojů v povodí. Také hodnoty 
CHSK a BSK5 vykazují sezonní průběh, indikující produkci organic-
kého uhlíku primární produkcí fytoplanktonu v řece a nádržích, pod-
porovanou stále dostatečnou úrovní limitujícího fosforu. S výjimkou 
fosforu je příspěvek Prahy pro tyto ukazatele znečištění nevýznamný.

Přímo v intravilánu je velmi pravděpodobným zdrojem komunální-
ho znečištění „loďstvo“ na řece, ať už vlastní plavba, nebo zakotvená 
plavidla s hotelovým nebo restauračním provozem. Zde by měla být 
provedena všeobecná kontrola zabezpečení jejich provozu z hlediska 
likvidace odpadů a ochrany řeky. Vltava je přetížena okružní lodní 
dopravou, která mj. může za smogových situací působit i potíže s ja-
kostí ovzduší. Úsek mezi Šítkovským a Staroměstským jezem by měl 
být uchráněn před velkými loďmi jako jedinečná klidová enkláva.

V suchém období nebyl identifikován žádný významný stabilní 
lokální zdroj znečištění Vltavy, i když podle gradientu např. N-NH4 
jistě existují a je nutno je dále hledat a zabezpečit.

Významnou složkou komunálního znečištění jsou farmaka. Zjistili 
jsme, že řada běžně užívaných farmak (např. Metformin, gabapentin, 
karbamazepin) se v řece vyskytuje již nad Prahou a příspěvek ÚČOV 
je relativně nízký.

Vypouštění z ÚČOV zvyšuje znečištění Vltavy především bakterie-
mi, amonným dusíkem, fosforem a některými farmaky – specifickými 
organickými polutanty. Na soutoku s Labem nepřispívá Vltava (s Pra-
hou jako dominantním zdrojem znečištění) ke znečištění dolního toku 
Labe. Další postup začleňování Vltavy do funkce intravilánu Prahy 

   Spotřeba v ČR/2018
Transport 

kg/rok

Zkr.: Preparát: K čemu to je:  DDD/
občan  tun/rok  SEDLEC

ZEL 
2017–18

IOPR Iopromid stopovač   277  

IOHEX Iohexol stopovač   163  

METF Metformin Diabetes 2. typu 23,06 484,3 1 620 2 493,8

OXYP Oxypurinol (Alopurinol) – dna apod. 4,91 20,6 2 130  

THIA Hydrochlorothiazid diuretikum 0,80 208,7 170 182,5

Metop Metoprolol kardio 7,56 11,9 120 135,2

CAR Karbamazepin antiepileptikum 0,37 3,9 87 97,7

GABA Gabapentin antiepileptikum 3,30 62,4 37 783,2

TRAM Tramadol analgetikum 3,29 10,4 36 145,5

VENL Venlafaxin antidepresivum 2,48 2,6 38 51,6

DIC Diclofenac NSAID 2,95 3,1 150 168,3

IBU Ibuprofen NSAID 12,03 151,5 72 125,7

IBU2 Ibuprofen-2-hydroxy metabolit IBU  151,5 266 334,9

CLAR Clarithromycin antibiotikum 1,18 2,5 59 94,7

AZIT Azithromycin antibiotikum 0,34 1,1 56 42,8

SULF Sulfamethoxazol antbiotikum (Biseptol) 0,3 6,2 8 96,0

CAFE Kofein základ života   379 394,4

Coti Cotinine metabolit nikotinu   33  

SACH Saccharin umělé sladidlo   23 291,0

ACES Acesulfam umělé sladidlo   1175  

PARX Paraxanthin metabolit kofeinu   652  

Tabulka 2. Legenda k obr. 8. Charakteristiky zjištěných farmak, jejich spotřeba (podle údajů 
SÚKL) a transport Vltavou v profilu Sedlec (data z obr. 8) a v profilu Zelčín (průměr 2017–18, 
data Povodí Vltavy)

vyžaduje revizi současného monitoringu pražských vod (Vltavy, pří-
toků, vyústění odlehčení kanalizací, lodního provozu apod.).

Zjištění, že vliv Prahy na jakost vody ve Vltavě dnes není (s výjim-
kou farmak a fosforu) zásadní, nijak nesnižuje nutnost dále snižovat 
vypouštění reziduálního znečištění z ČOV a odlehčení všude, kde 
existují technologické možnosti. Pro fosfor je to dnes dokonce otázka 
recyklace surovin, pro farmaka jistě hudba budoucnosti. 

Text se zabývá vývojem jakosti v dolní Vltavě v čase a v podélném 
profilu a vůbec nezpochybňuje, ale podporuje stálé snahy o zlepšo-
vání stavu vod v duchu Rámcové směrnice pro vodní politiku EU 
(2000/60/EC) a dalších evropských směrnic. 

Poděkování: Podstatná část prací byla vykonána v rámci řešení 
projektu Voda pro Prahu. Za poskytnutí dat po roce 2009 děkuje-
me státním podnikům Povodí Vltavy a Povodí Labe, Vítu Kodešovi 
z ČHMÚ děkujeme za jejich předání a za vedení databáze ČHMÚ 
(nyní ARROW). Petru Malečkovi z Povodí Vltavy děkujeme za hydro-
logická data. Za technickou pomoc děkujeme kolegům z VÚV TGM, 
především M. Barankiewiczovi, Z. Hamzové, V. Mrázkovi, M. Makov-
cové, Š. Šustrové a D. Vološinové.
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Influence of the Prague agglomeration on the water quality 
of the Vltava (Fuksa, J. K.; Smetanova, L.)

Changes in water quality in the lower reaches of the Vltava are 
determined primarily by the influence of Prague, i.e. discharges 
from the WWTP. We have elaborated its development historically 
and in detail since 1971. Since 1990–95, the “classical” load of the 
Vltava through Prague is manifested only by a significant input of 
phosphorus and a small input of ammoniacal nitrogen, which is 
rapidly nitrified and then represents only a low percentage of nitrate 
nitrogen transport. Therefore, there are still technical possibilities 
and the need to reduce discharges from WWTPs. The values   of 
BSK5, CHSK, and N-NO3 concentrations are rather cyclical today 
and indicate the fundamental importance of processes in the river 
basin above Prague – primary production in the Vltava cascade 
and the supply of nitrate from the river basin. In the years 2017–18, 
we monitored changes in the quality of water in the Vltava during 
the flow through Prague in detail and we did not prove the input 
of pollution from tributaries and sewer relief, it was a dry period 
and and our scope of sampling was limited. In summer, the input 
of pollution (bacteria, N-NH4 ) from overcrowded shipping is highly 
probable. The balance of pharmaceutical transport through Prague 
shows a significant load on the river, but some resistant substances 
are already coming from the river basin.

Key words
rivers – wastewater – wastewater treatment plants – pollution – Vl-
tava – urban ecology

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna 
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Výpočet proudění mostními 
objekty a propustky 
prostředkem HEC-RAS
Petra Podešvová, Aleš Havlík

Abstrakt
V současné době se realizují velké projekty věnované tvorbě map po-
vodňového nebezpečí a povodňových rizik nebo zpracování rozsahu 
záplavového území či jeho aktivní zóny. Programovým prostředkem, 
který je pro potřebný výpočet charakteru proudění za povodňových 
průtoků u nás v současné době dominantním způsobem využíván, 
je systém HEC-RAS. Na přesnosti napočítaných průběhů hladin se 
kromě jiných parametrů zásadně podílí i správnost výpočtu prou-
dění mostními objekty a propustky. Náplní tohoto články je kritická 
analýza postupů použitých v tomto systému a jejich porovnání 
s výsledky fyzikálních výzkumů realizovaných v poslední době na 
fakultě stavební ČVUT v Praze.

Klíčová slova
mosty – propustky – výpočet hladiny – HEC-RAS – fyzikální mode - 
lování

1. Úvod
Tento příspěvek se zabývá kritickou analýzou výpočetních postu-
pů, pomocí kterých je v programovém prostředí HEC-RAS řešeno 
proudění mostními objekty. Tento systém se této problematice velmi 
podrobně věnuje. K výpočtu vzduté hladiny nad mostním objek-
tem program nabízí celou řadu výpočetních metod jak pro scénáře 
s volnou hladinou, tak pro případy, kdy dojde minimálně k zatopení 
horního čela mostovky.

Zatímco v případě proudění mostním objektem s volnou hladinou 
nenastávají při výpočtech komplikace, výpočet v případě, že dojde 
k zatopení horního čela, přináší někdy problematické výsledky. Dů-
vodem je skutečnost, že použité výpočetní postupy pro případ se za-
topeným horním čelem mostovky a volným výtokem a plně tlakovým 
prouděním nenabízejí spojité řešení. Při přechodu mezi oběma typy 
proudění je možné dostat velké rozdíly mezi napočítanými úrovněmi 
vzduté hladiny nad mostním objektem.

Problematikou charakteru proudění mostními objekty při plně tla-
kovém proudění nebo za situace, kdy dojde k zatopení horního čela 
mostovky, bylo na Katedře hydrauliky a hydrologie věnováno několik 
fyzikálních výzkumů. Na jejich základě jsou doporučeny postupy, 
které by měly vést ke správnějšímu způsobu výpočtu vzduté hladiny 
nad těmito objekty v uvedených případech.

V programu HEC-RAS nastávají rovněž nepřesnosti při výpočtech 
úrovní hladin u propustků. Na základě výzkumu proudění propustky 
jsou v článku dále doporučeny také postupy vedoucí k přesnějšímu 
stanovení místních ztrát na vtoku a na výtoku z propustku.

mailto:Josef.fuksa@vuv.cz
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Obr. 1. Graf pro určení součinitele CD dle manuálu k softwaru 
HEC-RAS [3 – upraveno] 

2. Výpočet proudění mostními objekty a propustky 
pomocí systému HEC-RAS
Jak bylo popsáno v úvodu této práce, při výpočtu průběhu hladin 
mostními objekty či propustky vznikají ve výpočetním programu 
HEC-RAS nepřesnosti. Níže budou popsány rovnice, vzorce a dopo-
ručené hodnoty koeficientů, které jsou používány právě při výpočtech 
v softwaru HEC-RAS dle dokumentu HEC-RAS Reference Manual [3].

2.1 Výpočet proudění mostními objekty
Výpočet proudění mostními objekty je v programu HEC-RAS rozdělen 
na 2 základní části: proudění s volnou hladinou a proudění, kdy dojde 
minimálně k zatopení horního čela mostní konstrukce.

Pro běžné výpočty prvního z případů se nabízí přístupy založené 
na aplikaci zákona zachování mechanické energie uplatněné ve formě 
Bernoulliho rovnice a zákona zachování hybnosti. Oba přístupy dávají 
velmi podobné výsledky a nejsou zpravidla zdrojem významných 
chyb při stanovení vzduté hladiny nad mostem. Empirická rovnice dle 
Yarnella [7] je určena pro případy širokých mostních otvorů s řadou 
středových pilířů. Metoda WSPRO [1] byla sestavena pro případy, 
kdy do širokého záplavového území významně zasahují náspy ko-
munikací. Vzhledem k razantnímu uplatnění 2D modelů pro výpočet 
proudění s volnou hladinou, které podobné případy vyřeší daleko 
lépe, ztratila tato metoda své uplatnění.

Pro druhou skupinu výpočtových metod nabízí program HEC-RAS 
řešení pro případ zatopeného čela a netlakového proudění, plně tla-
kového proudění a přelévané mostovky.

Pro výpočet průtokového množství u mostů se zatopeným vtokem 
a volným výtokem (toto schéma je blízké výtoku pod stavidlem) je 
v softwaru HEC-RAS [3] použita rovnice, kterou rovněž ve své mono-
grafii uvádí Hamill [4], v níž figuruje zúžená hloubka 𝑦𝐶 a průtokový 
součinitel CD:

 (1),

kde 𝑄 [m3.s-1]  je výtokové množství (průtok),
 CD [-]  průtokový koeficient,
 𝑎 [m]  světlá výška mostního otvoru,

 𝑏 [m]  světlá šířka mostního otvoru,
 𝐸h [m]  energetická výška před vtokem do objektu,
 𝑦𝐶 [m]  hloubka v místě zúženého vodního paprsku 

(zúžená hloubka).
Zúženou hloubku je zde doporučováno spočítat jako polovinu výšky 

výtokového otvoru:

 (2)

Rozmezí průtokového součinitele je v manuálu [3] navrženo pou-
žívat hodnotami od 0,27 do 0,5. Software při volbě průtokového sou-
činitele vychází z hloubky vody před vtokem a velikosti světlé výšky 
výtokového otvoru. Závislost průtokového koeficientu na daných 
parametrech lze sledovat v grafu na obr. 1. 

Uvedený výpočetní postup se jeví diskutabilní, a to z důvodu pou-
žití předpokladu, že se zúžená hloubka rovná polovině výšky otvoru. 
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· smlouva o spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR při řešení krizových 
 stavů na vodních dílech 
· mezinárodní smlouva o spolupráci v oboru bezpečnosti přehrad mezi společnostmi 
 IMGW Varšava, VV s.p. Bratislava a VODNÍ DÍLA - TBD a.s. ze dne 13.10. 2010 
· členství v klastru CREA Hydro & Energy, držitele ocenění Gold Label of Cluster 
 Management Excellence  
· více než 50 let zkušeností na více než 300 vodních dílech

Pověření, certifi káty, oprávnění, členství a smluvní spolupráce s odbornými subjekty: 

VODNÍ DÍLA - TBD a. s. je inženýrská a konzultační fi rma, jejíž hlavní činností je technickobezpečnostní dohled nad vodními díly v České republice
Technickobezpečnostní dohled (TBD) je monitorování a vyhodnocování technického stavu vodního díla (VD) z hlediska jeho bezpečnosti, provozní 
spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. Jeho součástí je i návrh efektivních nápravných opatření. Napomáhá předcházet poruchám 
a haváriím a možným hospodářským škodám nejen na vlastních dílech, ale i v přilehlém území pod nimi.  

Pro vlastníky a provozovatele vodních děl určených ke vzdouvání nebo zadržování vody  (přehrad, hrází vodních nádrží, rybníků, poldrů, 
ochranných hrází, PPO, jezů, přivaděčů, MVE a odkališť) nabízíme:

· technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (VD) 
· posudky pro zařazení vodních děl do kategorie TBD 
· geodetická a speciální měření
· dodávku a montáž zařízení a pomůcek pro měření  TBD 
· vypracování dokumentace pro provoz vodních děl, manipulační 
 a provozní řády, povodňové plány 
· hydrotechnické výpočty, modelování proudění povrchové a podzemní vody 
· posudky bezpečnosti vodních děl při povodních a návrhy rekonstrukce   
 bezpečnostních přelivů

· stanovení záplavových území, odvození parametrů    
 zvláštních povodní a jejich šíření pod vodními díly
· studie odtokových poměrů, návrhy protipovodňových   
 opatření, včetně suchých nádrží a poldrů 
· geotechnické výpočty, posudky stability hráze
· projektování a výkon autorského dozoru  
· výkon technického dozoru investora 
· management rizika a riziková analýza 
· soudně-znalecké posudky z oblasti bezpečnosti a provozu VD 
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Velmi podobné problematice výtoku pod stavidlem byla v minulosti 
věnována řada výzkumů. Z nich zpravidla vyplývá, že pokud nedojde 
k zatopení zúžené hloubky 𝑦𝐶 za výtokem dolní vodou, její hodnota 
se pohybuje přibližně v rozmezí 0,6–0,65násobku výšky otvoru. To je 
v rozporu s výše uvedenou rovnicí (2).

U tlakového proudění, kdy je vtok i výtok z mostního objektu zato-
pený, používá program dle manuálu [3] rovnici:

 (3),

kde 𝑦D [m]  je hloubka v korytě za objektem (hloubka dolní 
vody).

Pro tlakové proudění mostním objektem je pro průtokový součinitel 
CD jako default nastavena hodnota 0,8.

Na základě dlouhodobých zkušeností s výpočtem průběhu hladin 
na vodních tocích narazili autoři článku velmi často na případy, 
kdy za situace, že se pod mostem objevila hloubka proudění blízká 
kritické a došlo pak k zatopení horního čela mostovky, napočítal 
program při default nastavení výrazně vyšší hodnoty vzduté hloubky 
vody nad mostem, než pro případ většího průtoku, kdy se již jednalo 
o plně tlakové proudění. Přičemž tento rozdíl dosahoval často řádově 
i desítek cm.

Default nastavení výpočtu v takových případech poskytuje vý-
znamně nespojité řešení. Jednou z možností, jak se tomuto problému 
vyhnout, je pro takový most použít variantního řešení, kdy program 
používá rovnice sestavené pro proudění s volnou hladinou.

2.2 Výpočet proudění propustky
Základem výpočtu proudění propustky je analýza, zda je výtok z pro-
pustku zatopený, nebo nezatopený. Pokud ano, jedná se o klasický 
výpočet s uplatněním Bernoulliho rovnice pro profily nad vtokem a za 
výtokem z propustku, kdy jsou celkové ztráty dány součtem ztráty na 
vtoku, ztráty třením a ztráty na výtoku. V případě, že výtok zatopen 
není, počítá program vzdutou hloubku nad propustkem v závislosti 
na hloubce vody za vtokem do propustku. 

Ztráta na vtoku do propustku je počítána pomocí rovnice:

 (4),

kde 𝑍𝑉𝑇 [m]  je ztrátová výška na vtoku do propustku,
 𝜉𝑉𝑇 [-]  součinitel místní ztráty na vtoku do propustku,
 𝑣 [m·s-1]  rychlost proudění za vtokem do propustku.

Postupy v manuálu doporučují používat bez ohledu na režim prou-
dění hodnotu součinitele místní ztráty ξVT v rozsahu od 0,2 do 0,9 dle 
typu vtoku, jak lze vidět v tab. 1.

K výpočtu ztráty na výtoku používá výpočetní postup rovnici:

 (5),

kde 𝑍VÝT [m]  je ztrátová výška na výtoku z propustku,
 𝜉VÝT [-]  součinitel místní ztráty na výtoku z propustku,
 𝑣𝐷 [m·s-1]  střední průřezová rychlost za výtokem z pro-

pustku.
Pro výpočet je doporučována hodnota součinitele místní ztráty na 

výtoku ξVÝT = 1,0, zároveň je uvedeno, že součinitel může pro jiné 
stavy proudění nabývat hodnot od 0,3 do 1,0. Je proto doporučeno, 
aby se uživatel softwaru sám rozhodnul změnit hodnoty součinitele 
a snížit ji v případě, že je změna průřezu na výtoku méně náhlá.

Pro výpočet ztrát třením pak software používá známou rovnici 
Manningovu, odpory vnitřního povrchu propustku je proto pro 

výpočet potřeba ohodnotit volbou hodnoty Manningova součinitele 
drsnosti.

3. Experimentální měření
Na Katedře hydrauliku a hydrologie Fakulty stavební ČVUT bylo 
v posledních letech realizováno několik výzkumů zabývajících se 
prouděním mostními objekty a propustky. Jejich snahou bylo zpřes-
nit výpočetní postupy nebo nalézt vhodnější hodnoty používaných 
součinitelů a jiných veličin, které do výpočtu vstupují, a tím zvýšit 
úspěšnost výpočtu vzduté hladiny před objekty. V následujícím textu 
budou popsány jednotlivé experimenty a jejich výsledky, které, jak 
bude vidět, příliš nekorespondují s hodnotami uvedenými v doku-
mentu Reference Manual [3] softwaru HEC-RAS.

3.1 Výzkum proudění mostními objekty se zatopeným 
vtokem i výtokem 
Výzkum zaměřený zejména na tlakové proudění mostními objekty 
byl realizován v letech 2000 až 2002 v rámci řešení projektu GAČR 
103/03/0309 Hydraulika objektů za povodní. Na průběhu výzkumu 
a zejména na jeho výstupech se rozhodující měrou podílel Picek [6], 
zásadní výstupy uvedené v této kapitole jsou převzaty z této publikace.

Při fyzikálním modelování bylo zkoumáno několik variant hydrau-
lických modelů. Vestavby byly umístěny postupně ve dvou labora-
torních žlabech šířky (b) 250 mm a 750 mm. Tloušťky mostovek (hm) 
se měnily od 50 mm přes 75 mm až po 100 mm s délkou mostovky 
(L) 200 mm a 300 mm. Rovněž byla variována světlá výška mostních 
otvorů (a) v závislosti na tloušťce mostovky (hm). Jednotlivé varianty 
modelových situací lze vidět v tab. 2.

Výzkum se zabýval prouděním mostními objekty se zatopeným 
vtokem i výtokem (tlakové proudění) a rovněž situací, kdy při dalším 
zvýšení průtoku dojde k přelévání mostovky. Zásadní pro tento pří-
spěvek je varianta v režimu tlakového proudění, která je dále v textu 
detailněji rozebírána. Podélný profil hladiny při tlakovém proudění 
mostním profilem je charakterizován na obr. 2.

Pro tlakové proudění mostním objektem po-
užívá software HEC-RAS rovnici (3), přičemž 
default hodnota pro průtokový součinitel CD 
je uvažována číslem 0,8. Po vyhodnocení 
rozsáhlého počtu experimentů byly namě-
řené hodnoty průtoků a hloubek vloženy do 

Typ vtoku ξVT

Kruhový propustek s předsazeným vtokem 0,9

Kruhový propustek s šikmým čelem 0,7

Kruhový propustek s kolmým čelem 0,5

Hydraulicky rozšířený nátok 0,2

Tab. 1. Hodnoty součinitelů místní ztráty na vtoku do propustku [3]

b [mm] 750 250

hm [mm] / L [mm] 75/300 100/300 75/300 50/200

a / hm [-] 2 3 4 2 3 3 3

Tab. 2. Rozměry variant modelů mostních objektů ve výzkumu Picka [6]

Obr. 2. Schéma pozorovaného tlakového proudění mostním objek-
tem s popisem veličin [6 – upraveno]

Obr. 3. Hodnoty průtokového koeficientu CD pro tlakové proudění 
mostním objektem vyhodnocené na základě laboratorního měření 
– plné čtverce a trojúhelníky [6 – upraveno] 
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zmiňované rovnice a z ní byl vyjádřen průtokový koeficient CD, jehož 
hodnoty fluktuovaly kolem hodnoty 1,05, což je vyobrazeno řadou 
trojúhelníků v grafu na obr. 3. 

Tato hodnota však není v souladu s Bernoulliho rovnicí, jelikož 
teoretická maximální hodnota, které může koeficient nabývat, je 1,0, 
a to jen pro ideální kapalinu. Když se však do téže rovnice použije 
upravená hodnota hladiny dolní vody 𝑦D* místo původního 𝑦D, začnou 
vycházet reálnější hodnoty průtokového koeficientu.

 (6),

kde 𝑦D* [m] je hloubka těsně za výtokem z objektu (viz  
obr. 2).

Pro tlakové proudění se hodnoty průtokového součinitele za použití 
rovnice (6) obsahující upravenou hloubku 𝑦D*pohybují v rozmezí od 
0,8 do 0,95 (plné čtverce v grafu na obr. 3). Tyto hodnoty se shodují 
s hodnotami navrženými ostatními autory. 

Rovnice (6) je tedy vhodná pro výpočet průtoku u tlakového 
proudění mostními objekty se zatopeným vtokem i výtokem. Je však 
třeba správné určení hladiny dolní vody 𝑦D* ihned za výtokem. Pou-
žití klasické rovnice (3) obsahující hloubku 𝑦D je také možné, avšak 
s opatrností při použití koeficientu CD, jehož hodnoty mohou být 
větší než 1,0.

3.2 Výzkum proudění mostními objekty se zatopeným 
vtokem a volným výtokem
Problematikou proudění mostním objektem se zatopeným vto-
kem a volným výtokem se v letech 2017 až 2019 zabýval projekt 
SGS17/171/OHK1/3T/11 Hydraulická funkce propustků a mostů – 
nové výpočetní postupy. 

Hydraulický fyzikální výzkum byl realizován ve skleněném žlabu 
šířky 252 mm. Do něj byly postupně vkládány modely mostního ob-
jektu. Délka mostního objektu byla 100 mm a šířka mostního otvoru 
byla 130 mm, přičemž byly použity tři verze mostního objektu lišící 
se světlou výškou mostního otvoru v rozměrech 80 mm, 100 mm 
a 120 mm, jež jsou znázorněny v obr. 4.

Průtokové množství, které protéká mostní 
konstrukcí při volném výtoku, si lze před-
stavit jako případ proudění pod stavidlovým 
uzávěrem, který v tomto případě představuje 
čelo mostovky. Výtokové množství lze vypo-
čítat pomocí vztahu uvedeného v rovnici (1). 

Do tohoto vztahu byly následně dosazeny 
naměřené veličiny a vyjádřen průtokový ko-
eficient CD. Průměrná hodnota průtokového 
koeficientu, která vyšla z uvažovaných mě-
ření, byla 0,6. Konkrétní hodnoty pro různé 
kombinace vstupních parametrů fluktuují 
kolem průměrné hodnoty. 

Závislosti průtokového koeficientu na 
jednotlivých veličinách jsou zobrazeny v ná-
sledujících grafech. Měření jsou odlišena 
na různých variantách mostní konstrukce, 
resp. světlé výšky mostního otvoru. Černými 
trojúhelníky jsou znázorněna měření na kon-
strukci se světlou výškou otvoru a = 8 cm, 
černými kružnicemi pro a = 10 cm a šedými 
čtverci pro a = 12 cm. Přerušovanou čarou je 
v grafech znázorněn trend vzájemné závislosti 
hodnot. 

Na obr. 5 lze sledovat závislost průtokové-
ho koeficientu na zúžené hloubce 𝑦𝐶. S větší 
zúženou hloubkou proudění stoupá i hodnota 
součinitele průtoku CD.

V případě zavedení poměru zúžené hloubky proudění a světlé 
výšky mostního otvoru (𝑦𝐶/a) došlo k promísení dat, která byla na-
měřena na jednotlivých modelech. Se zvýšením hodnoty poměru 
zúžené hloubky proudění a světlé výšky mostního otvoru došlo 
k nárůstu hodnot průtokového součinitele CD, jak lze sledovat 
v grafu na obr. 6.

Vzhledem ke konfiguraci modelu bylo potřeba při většině experi-
mentů nastavit hladinu dolní vody tak, aby vůbec došlo k zatopení 
horního čela. Proto se u řady případů objevuje 𝑦𝐶 větší než 0,5–0,65 
násobek světlé výšky mostního otvoru. Za situací, kdy byla hloubka 𝑦𝐶 
rovná cca 0,25násobku výšky otvoru, se jednalo o bystřinné proudění 
pod mostem. Hodnoty poměru zúžené hloubky k výšce otvoru blížící 
se jedné znázorňují zatápění zúžené hloubky dolní vodou a přechod 
od proudění o volné hladině k proudění tlakovému. Právě zde vznikají 

Obr. 4. Příčné řezy modely mostních objektů včetně jejich rozměrů

Obr. 7. Podélné řezy různých konstrukčních uspořádání vtoku do propustku – nahoře zleva: 
předsazený vtok, kolmé čelo, dole zleva: šikmé čelo, hydraulicky rozšířený nátok

Obr. 5. Závislost průtokového koeficientu na zúžené hloubce prou-
dění

Obr. 6. Závislost průtokového koeficientu na poměru zúžené hloubky 
proudění a světlé výšky mostního otvoru
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ve výpočtech nespojitosti a uživatelé softwaru 
by měli být zvláště obezřetní. Přechod z prou-
dění o volné hladině do tlakového režimu je 
při výpočtech značně komplikovaný. Krité-
riím přechodu a jeho další analýze by bylo 
vhodné věnovat další výzkum.

Na obou grafech lze sledovat, že hodnoty 
průtokového koeficientu jsou závislé na zú-
žené hloubce 𝑦𝐶. V grafu na obr. 6 lze vidět, 
že se hodnoty CD pohybují v rozmezí od 0,42 
do 0,55 pro případy, kdy nedošlo k zatopení 
dolní vodou, a koeficient dosahoval hodnot 
od 0,55 až k 0,75 pro případy se zatopením 
zúžené hloubky dolní vodou.

Během výzkumu došlo k přezkoumání 
několika problémových situací, kdy se pří 
zvyšování průtoku v softwaru HEC-RAS za-
čala snižovat vzdutá hladina před mostem. 
Program použil pro výpočet hodnotu koefi-
cientu CD z grafu na obr. 1 (konkrétně CD = 
0,45). Avšak při pevném nastavení hodnoty 
CD = 0,5 se vypočtená hladina před mostem 
významně snížila. Na tomto příkladu lze sle-
dovat, že i malá změna koeficientu v řádu se-
tin, může významně ovlivnit vzdutou hladinu 
před mostem. U tlakového režimu proudění 
ovlivňuje změna průtokového koeficientu vzdutou hladinu podstatně 
méně. To je dáno tím, že průtokový součinitel CD se v rovnicích vysky-
tuje v součinu s rozdílem hloubek. U tlakového proudění není rozdíl 
hloubek před a za mostem z rovnice (3) tak velký jako v rovnici (1) 
pro proudění se zatopeným vtokem a volným výtokem, tudíž změna 
CD se ve výsledku neprojeví tak znatelně.

Autoři dospěli k závěru, že při porovnání změřených hloubek před 
mostem s hodnotami získanými dle rovnice (1) z manuálu HEC-RAS 
[3] se neobjevily zásadní rozdíly, které by bránily využití této rovnice. 
Rovnice tedy generuje reálné úrovně hladin, ale je velmi citlivá na 
vstupní parametry koeficientu CD, kdy i nepatrná změna hodnoty 
tohoto koeficientu významně ovlivňuje vypočtenou vzdutou hloubku 
před mostem o desítky centimetrů. 

3.3 Hydraulický výzkum proudění propustky
Fyzikální výzkum proudění propustky byl realizován ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem vodohospodářským v letech 2015 až 2017 
v rámci řešení projektu TA04030373 Zvýšení bezpečnosti a spoleh-
livosti propustků s ohledem na převádění povodňových průtoků. 
Kromě studia závislosti zúžené hloubky za vtokem a sestavení 
výpočetních postupů, které přinesly spojité řešení výpočtu vzduté 
hladiny nad propustkem pro proudění s volnou hladinou a volným či 
zatopeným vtokem, byl výzkum zaměřen i na vyhodnocení místních 
ztrát na vtoku a výtoku. Dále citované výsledky výzkumu proudění 
propustky byly převzaty z metodiky [2].

Ztráta na vtoku

Fyzikální výzkum byl realizován ve skleněných žlabech šířek 1,0 m 
a 0,5 m, ve kterých byly propustky modelovány plexisklovými trou-
bami o průměrech 108 mm a 84 mm. Jednotlivé modely se lišily 
provedením čelního profilu (předsazený vtok do propustku, šikmé 
čelo, kolmé čelo, hydraulicky rozšířený nátok), což lze vidět na obr. 7.

Výzkum prokázal, že velikost ztráty mechanické energie na vtoku do 
propustku je závislá na tom, zda se jedná o proudění o volné hladině 

b [mm] 750 250

hm [mm] / L [mm] 75/300 100/300 75/300 50/200

a / hm [-] 2 3 4 2 3 3 3

Typ vtoku ξVTC (yh/D = 1,5) ξVTC (yh/D = 2,5) ξVTC (yh/D = 3,5)

Kruhový propustek s předsazeným vtokem 0,50 0,55 0,55

Kruhový propustek s šikmým čelem 0,65 0,75 0,80

Kruhový propustek s kolmým čelem 0,40 0,45 0,45

Hydraulicky rozšířený nátok 0,25 0,30 0,30

Tab. 3. Hodnoty součinitelů místní ztráty zúžením na vtoku do propustku v případě proudění 
s volnou hladinou [2]

Tab. 4. Hodnoty součinitelů celkové místní ztráty na vtoku do propustku v případě tlakového 
proudění [2]

Model Šířka žlabu [mm] Délka potrubí [mm] Průměr potrubí 
[mm]

Tvar výtoko-
vého profilu

I 522 2000 171 obdélník

II 252 1250 108 obdélník

III 252 1250 108 lichoběžník

Tab. 5. Přehled parametrů jednotlivých modelů ve výzkumu místní ztráty na výtoku z pro-
pustku [5]

či o proudění tlakové. Zatímco v případě tlakového proudění se na 
velikosti této ztráty podílí náhlé zúžení a navazující opětovné rozšíření 
proudu, v případě proudění s volnou hladinou se na velikosti vtokové 
ztráty podílí jen zúžení proudu.

Místní ztráta na vtoku do propustku při proudění s volnou hladi-
nou tak reprezentuje jen místní ztrátu vyvolanou zúžením proudu 
a spočítá se z rovnice:

 (7)

kde ξVTZ [-] je součinitel místní ztráty zúžením proudu na 
vtoku do propustku.

Nově stanovené hodnoty součinitelů místní ztráty na vtoku pro 
různá konstrukční provedení vtoku do propustku pro proudění o volné 
hladině jsou uvedeny v tab. 3.

V případě tlakového proudění propustkem se místní ztráta na vtoku 
spočítá z rovnice:

 (8),

kde	 ξVTC [-]  je součinitel celkové místní ztráty na vtoku do 
propustku, který je dán součtem dílčích souči-
nitelů zúžením ξVTZ a rozšířením ξVTR.

Protože je dominantní část hodnoty součinitele celkové místní ztráty 
na vtoku do propustku tvořena součinitelem místní ztráty rozšířením 
proudu, vychází pro ξVTZ hodnoty až o řád menší než pro ξVTC. Výzku-
mem získané hodnoty součinitelů místní ztráty na vtoku pro různá 
konstrukční provedení vtoku do propustku pro tlakové proudění jsou 
uvedeny v tab. 4.

Ztráta na výtoku

Hydraulický výzkum ztráty na výtoku z propustku při tlakovém prou-
dění byl prováděn na třech různých fyzikálních modelech. Každý 
z modelů sestával z kruhového propustku vyrobeného z plexiskla osa-

zeného do pevného hydraulického žlabu. Prů-
měry trub se lišily stejně jako rozměry a tvary 
výtokových profilů. Cílem bylo vyhodnocení 
závislosti různé míry rozšíření výtokového 
profilu na velikosti výtokové ztráty. Přehled 
jednotlivých rozměru a tvarů modelů je vidět 
v tab. 5 a na příčných řezech na obr. 8.

Z provedených experimentů vyplynulo, že 
nejpřesněji je místní ztráta na výtoku spočtena 
pomocí Bordova výrazu, který je dán rovnicí:

 (9)

Jak bylo již uvedeno na počátku tohoto pří-
spěvku, systém HEC-RAS využívá k výpočtu 

Obr. 8. Příčné řezy tří hydraulických modelů z výzkumu místní ztráty na výtoku z propustku 
– hladiny jsou pouze ilustrační, ve skutečnosti šlo o tlakové proudění [5]
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výtokové ztráty rovnici (5). Do softwaru je tedy nutno zadat jako vstup-
ní parametr konkrétní hodnotu součinitele místní ztráty na výtoku ξVÝT. 
Výsledky výzkumu ukázaly, že není vhodné bez další úvahy přejímat 
dvě nejčastěji používané hodnoty ξVÝT = 1,0 a ξVÝT = 0,75. 

Výzkumem bylo zjištěno, že součinitel není příliš závislý na 
průtoku, ale především na míře zatopení, což je v tomto případě vy-
jádřeno poměrem průtočných ploch. Na základě vyhodnocení řady 
experimentů byla zjištěna logaritmická závislost hodnoty součinitele 
místní ztráty na výtoku na poměru průtočných ploch rozšířeného 
profilu v korytě za výtokem a výtokového profilu propustku. Průběh 
této závislosti je zobrazen na obr. 9, kde na vodorovné ose je vynesen 
poměr průtočné plochy koryta (SD) k průtočné ploše propustku (S) 
a na svislé ose je pak součinitel místní ztráty na výtoku. Hodnotu 
součinitele místní ztráty na výtoku blízké 1,0 lze dle grafu správně 
použít jen v případě výtoku do velké nádrže. 

4. Závěrečná doporučení
V současnosti hojně využívaném softwaru HEC-RAS se objevují ne-
spojitosti při výpočtu úrovně hladiny u mostních objektů a propustků. 
Model nepřináší v některých případech zcela spolehlivé výsledky. 
Na základě výzkumů, které byly na Katedře hydrauliky a hydrologie 
Fakulty stavební ČVUT provedeny v posledních cca 15 letech je možné 
vyslovit následující závěry a doporučení.

V případě tlakového proudění mostními objekty, kdy je vtok i výtok 
zatopen, není vhodné v programu HEC-RAS používat default hodnotu 
průtokového koeficientu CD = 0,8. Při použití přednastavené rovnice 
v programu HEC-RAS může koeficient nabývat hodnoty vyšší než 1,0 
anebo je možné použít rovnici s upravenou hloubkou dolní vody těsně 
za výtokem, kdy se pak koeficient pohybuje v rozmezí od 0,8 do 0,95.

Zvláště problematický je výpočet proudění mostními objekty v pří-
padě, kdy vtok do mostního objektu je zatopen a výtok z něj je volný. 
Provedený hydraulický výzkum neprokázal, že by se za vtokem do 
mostního objektu v tomto případě typicky vytvářela zúžená hloubka 
rovná právě polovině výšky mostního otvoru. Výzkumem bylo dále 
zjištěno, že koeficient CD závisí na zúžené hloubce 𝑦𝐶 a jeho hodno-
ty se pohybují v rozmezí od 0,42 do 0,75 a pro jeho přesné určení 
je vhodné využít grafu na obr. 6. Především však výpočet vzduté 
hloubky pro tento scénář nepřináší spojité řešení při přechodu na 
plně tlakové proudění při zvýšení průtoku, kdy výstup z výpočtu 
může překvapivě předložit při využití default hodnot i výrazně 
nižší spočítanou hodnotu vzduté hloubky u většího průtoku při 
plně tlakovém proudění, než při průtoku, kdy dojde jen k zatopení 
horního čela mostního objektu. V takových případech se doporučuje 
zadat vyšší hodnotu součinitele, než se kterou program automaticky 
počítal při využití grafu dle obr. 1. 

V případě výpočtu proudění propustky je nezbytné rozlišovat, zda 
se jedná o proudění s volnou hladinou, nebo o proudění tlakové. 
V případě proudění o volné hladině se doporučuje používat dle tab. 3 
významně menší hodnoty součinitele místní ztráty na vtoku než při 
tlakovém proudění, pro které se doporučuje užít hodnoty součinitele 
dle tab. 4. Hodnoty součinitelů místní ztráty nezanedbatelně závisí 
na konstrukčním provedení čela propustku.

Pro zadání správné hodnoty součinitele místní ztráty na výtoku 
z propustku se doporučuje použít graf na obr. 9, podle kterého je 
hodnota součinitelem závislá na poměru průtočné plochy v korytě 
za propustkem k průtočné ploše v propustku.
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Abstract
Currently, major projects are realized to create flood hazard and 
flood risk maps or to develop the extent of a floodplain or its ac-
tive zone. The HEC-RAS system is currently the most widely used 
software for the necessary calculation of the character of flow at 
flood discharge in the Czech Republic. Besides other parameters, 
the accuracy of calculated water surface is also fundamentally 
influenced by the correctness of the computation of flow through 
bridges and culverts.  The content of this article is a critical analysis 
of the procedures used in this system and their comparison with the 
results of physical research conducted recently at the Faculty of Civil 
Engineering CTU in Prague. 
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Obr. 9. Závislost součinitele místní ztráty na výtoku z propustku na 
poměru průtočných ploch [5]
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Adaptace hydromeliorací 
jako součást plánu 
realizace opatření 
pro zmírňování dopadů 
změn klimatu
Zbyněk Kulhavý, Petr Fučík, Lenka Tlapáková

Abstrakt
Na konci června předložilo Ministerstvo zemědělství plány adaptací 
hydromeliorací v horizontu dalšího desetiletí s cílem přispět ke 
zmírnění dopadů sucha na krajinu a na zemědělství. Předložený 
příspěvek podrobněji rozvádí některé souvislosti retence a aku-
mulace vod prostřednictvím hydromelioračních systémů, včetně 
efektu regulace odtoku mělkých podzemních vod na hydrologickou 
i vodohospodářskou bilanci, na optimalizaci vláhových režimů půd 
i na zlepšování jakosti povrchových vod. Popisovány jsou složité 
uživatelsko-vlastnické vztahy k tomuto typu staveb a návrhy na 
řešení společné údržby, oprav a modernizací za účinné podpory 
státu. V závěru jsou na základě výsledků výzkumných projektů 
formulovány priority oboru, jejichž naplňování přispěje k novému 
vnímání role hydromeliorací při podpoře zemědělství a při ochraně 
životního prostředí.

Klíčová slova
vodní režim půd – odvodnění – závlahy – regulace drenážního odtoku 
– kalkulačka vláhové potřeby

Úvod
V tiskovém prohlášení MZe [1] a navazujícím dokumentu [2] k plánu 
využití meliorací s cílem jejich přizpůsobení potřebám lépe hospo-
dařit s vodou v rámci zemědělství, se významná část věnuje adaptaci 
hydromeliorací (zejména odvodnění a závlahám). Dokument navazuje 
na studie vlivu systematického odvodnění na režim odtoku i jakosti 
drenážních vod, na stav a chemismus půd, případně na experimentál-
ní činnosti v oblasti regulace drenážního odtoku a na analýzy potřeb 
závlahové vody a hledání alternativních zdrojů vody pro závlahy 
[3–9]. Obojí souvisí s řízenými úpravami vodních režimů zemědělsky 
využívaných pozemků a zvyšující se potřebou v krajině s vodou lépe 
hospodařit – tj. zamezit jejímu nadbytečnému odtoku a akumulovat 
ji pro období sucha (v nádržích, v půdě), pro zemědělské, vodohos-
podářské či environmentální využití, avšak nezpůsobovat přitom 
nežádoucí zamokřování dosud úrodných pozemků (viz např. zákon 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu). Nutnost 
věnovat hydromelioracím vyšší pozornost, než tomu bylo doposud, 
vyvolala série suchých let.

U závlah a odvodnění se jedná o plošně nebo liniově rozsáhlé sys-
témy, sloužící v krajině k optimalizaci vláhových režimů půd pro pěs-
tování zemědělských plodin. Hydromeliorační opatření přitom mají 
největší prospěšnost, pokud jsme je schopni vzájemně provazovat. 
Například je vhodné, aby na opatření k posílení infiltrační schopnosti 
půd (opatření agro-/bio-/technická, zvyšování obsahu humusu v půdě 
atd.) navazovala opatření technická, sloužící ke zpomalení či zadržení 
vody na povrchu (průlehy, meze, příkopy) nebo pod povrchem (pod-
zemní přehrážky, regulace drenážního odtoku apod.).

Abychom dokázali efektivně hydromeliorační opatření navrhovat 
či modifikovat, je třeba znát reálnou polohu, aktuální funkčnost stá-
vajících staveb a jejich plošný rozsah. Tyto informace schází a zatím 
nebyla vnímána potřeba přistoupit k systematické aktualizaci a ve-
rifikaci těchto podkladů ani k jejich digitalizaci a propojení na další 
související informační zdroje (archivní/aktuální podklady DPZ apod.). 

V současnosti neexistuje informační portál s přehledem dostupných 
existujících podkladů o stavbách odvodnění ani s informacemi, kde 
tyto podklady získávat, jak postupovat a na koho se obracet. To je 
nejpalčivější problém – chybějící informace o těchto zdrojích vedou 
k mylné dedukci, že takové zdroje neexistují a nelze tedy s odvodňo-
vacími stavbami prakticky pracovat.

Tyto informace jsou nanejvýš žádoucí nejen pro evidenci těchto 
staveb a zakomponovávání do dalších územních dokumentací, včetně 
potřeby informovat majitele těchto staveb a hospodařící zemědělce, 
avšak zejména pro efektivní údržbu, opravy, případné technické 
úpravy/adaptace. Podpora k vybudování moderního územního in-
formačního systému byla vyjádřena také poslaneckými návrhy z 18. 
června letošního roku [10] na mimořádné schůzi k vládnímu návrhu 
změny vodního zákona (zákon 254/2001 Sb.). Jeví se tedy, že jsou již 
zahájeny první kroky, vedoucí k digitalizaci projektové dokumentace 
archivů bývalé Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) a sys-
témovému řešení [11].

Pro verifikaci dokumentace staveb zemědělského odvodnění je 
řešením využít podklady Dálkového průzkumu Země (DPZ). Zjiš-
tění skutečné polohy staveb odvodnění v terénu je v současnosti 
možné pomocí leteckých snímků (archivních, aktuálních, případně 
cíleně pořízených pro tento konkrétní účel) a přímým terénním 
průzkumem (dohledáním drenážních výustí a tam, kde není možné 
využít nadzemní drenážní šachtice, odkopáním konkrétních částí 
drenážního systému pro přesné zjištění hloubky uložení, materiálu 
i stavu a funkčnosti této stavby). Ostatní podklady (evidence eagri.cz, 
původní projektová dokumentace) nemusí a v řadě případů nebudou 
v plném rozsahu odpovídat reálné poloze těchto staveb v terénu.

Údaje uvedené v původní projektové dokumentaci jsou ovšem zcela 
zásadní a nenahraditelné. Jedinou cestou k získání co nejpřesnějšího 
a nejvěrohodnějšího podkladu o poloze a stavu staveb odvodnění je 
využít dohromady všechny existující, dostupné i nově zajistitelné 
podklady, tzn. původní dokumentaci, historické mapové podklady 
a evidence, archivní a aktuálně a cíleně pořizované letecké snímky. 
Zaměření se pouze na jeden zdroj znamená již v počátku informační 
ztrátu a z principu nemůže vést k dosažení maximálně možného 
výsledku [12, 13, 14].

Pro řadu zemědělců je funkční drenáž důležitá i v současné době. 
Potřebují provádět agrotechnické operace s minimální závislostí na 
vývoji počasí (setí, sklizeň) a odvodnění to umožňuje – v některých 
lokalitách je existence odvodnění i nadále hlavní podmínkou polaře-
ní. Samozřejmě že v návaznosti na zvyšující se četnost období sucha 
stále častěji i samotní zemědělci zvažují možnost „čas od času drenáž 
zastavit“ – tyto diskuse například aktuálně probíhají v rámci aktivit 
Asociace soukromého zemědělství ČR [15] či porůznu mezi zemědělci 
a veřejností, např. na sociálních sítích. Zřejmá je také potřeba některé 
systémy odvodnění částečně či úplně (bezpečně a legálními cestami) 
eliminovat [16]. Takové systémy či jejich modifikace navrhovat umíme 
a finanční náročnost úprav nemusí dosahovat ani velkých částek. 
Zásadní je také majetkoprávní pozadí realizace opatření na těchto 
systémech – státní investice do soukromého majetku. Nedostatek stát-
ní, obecní půdy, možnosti směny pozemků atd. často vedou k patové 
situaci, kdy vlastní realizaci opatření není možné prakticky provést.

Adaptace staveb pro zvýšení retence a akumulace 
vody v krajině
V citovaném dokumentu [2] se také správně rozlišují dva vodohospo-
dářské termíny: retence a akumulace vody. Ve vodohospodářské ter-
minologii řeší „retence“ povodňové situace a „akumulace“ reaguje na 
potřebu odložit dobu využití vody – zmírňuje tedy například dopady 
sucha (období s nedostatkem vody). Zavádějící je z tohoto pohledu 
často používaná formulace „zvyšujme retenci vody v krajině, abychom 
zmírnili dopady sucha“. Toto tvrzení má opodstatnění jen do té míry, 
abychom odtok (i ten povrchový) krátkodobě zadrželi (a například 
převedli či zasákli), následovat by však měla akumulace. Odvodněný 
pozemek má proto dobrý retenční účinek (vyprázdněné půdní póry 
totiž zvyšují infiltraci a poskytují prázdné akumulační prostory), avšak 
bez doplňujících technických opatření voda, zejména z gravitačních 
pórů, velmi rychle odtéká. Naopak zamokřený pozemek nemá téměř 
žádný retenční prostor a ten je třeba vytvářet až na povrchu ve formě 
terénních depresí a umělých přehrážek/bariér, sloužících „jen“ k po-
vrchové akumulaci vody. V kapitole 1.2.2 dokumentu [2] uvedený 
druhý „nový princip“ proto upřednostňuje akumulaci před retencí. 
To by ale nemělo být vnímáno tak, že se retenci není třeba věnovat.

Zdroje vody pro závlahu
Zdrojem vody pro závlahu bývá v podmínkách ČR vodní tok, vodní 
nádrž a jen výjimečně jím je podzemní voda hlubších zvodní, která 
by měla být přednostně rezervována pro zásobování obyvatelstva [17, 
18]. Pokud se však v některých oblastech snižuje zabezpečenost zá-
vlahové vody z vodního toku a chybí účelově provozované závlahové 
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nádrže, je tento problém řešitelný jen víceletým řízením zdrojů vody 
a její dlouhodobější akumulací [19, 20]. Vedle neoddiskutovatelné 
potřeby budování nových otevřených závlahových nádrží (viz např. 
studie zpracovaná pro oblast Hustopečí [21]) je další možností, spíše 
nutností, zvyšování akumulace vody v půdě, zejména zvyšováním 
hladiny podzemní vody (HPV) první zvodně a omezením cest odtoku, 
případně podporou perkolace vody do nižších zvodní. Celkově tak 
mluvíme o potřebě zadržování vody v krajině.

Ze studií publikovaných v minulosti [17] vyplývá, že v rámci ČR 
se překryv závlah a odvodnění týká až 305 km2, což představuje 19 % 
z celkové evidované plochy závlah. Tato situace se v bilanci potřeb 
závlah projeví – v místě zmíněného překryvu – negativně snížením 
využitelné zásoby vody v půdě na začátku vegetačního období (voda 
je odvedena drenážním systémem ve větší míře, než je žádoucí) a sou-
časně chybí technické prostředky k zadržení jinak následně odtékající 
infiltrované srážkové vody cestami drenážního odtoku. Závlahová 
norma ČSN 75 0434 kvantifikuje „využitelné množství vzlínající vody 
(Wk)“ jako významný bilancovaný zdroj, snižující potřebu vody pro 
doplňkovou závlahu.

Tento pohled vytváří do budoucna potenciál snižování nároků na 
vodní zdroje pro závlahu [22] v případech, kdy bude na odvodněných 
stavbách zavedena regulace odtoku. Zvýšení HPV se poté projeví ne-
jen v hodnotě Wk, ale také lepším zadržováním zimních zásob (tedy 
zvýšením hodnot Wz = využitelná zásoba vody v půdě na začátku 
vegetačního období) s dalšími nepřímými efekty na snížení teploty 
kořenového balu a povrchu půdy (zkrácením vegetačního období, 
u něhož je v souvislostmi se změnami klimatu naopak predikováno 
jeho prodlužování s dopady na zvýšení objemů evapotranspirace) 
i na zlepšení mikroklimatu porostů. Tyto vlivy nejsou experimentálně 
doloženy, odborné studie však negativní vliv postupného oteplování 
a s tím související prodloužení vegetačního období pěstovaných plodin 
predikují, s negativními dopady na potřebu vláhy pro vegetaci. Přes-
nější představu o vlivu regulace úrovně HPV na dotaci kořenového 
balu kapilárním zdvihem uvádí např. tabulka 4 v normě TNV 75 4221.

Potenciál modernizace tradiční odvodňovací stavby 
na systémy s regulací odtoku
Ve vodných obdobích odvodnění urychluje odtok vody a zvyšuje 
jeho intenzitu, podíl drenážních vod na celkovém odtoku z povodí je 
však nižší. Za běžných odtokových situací a v období sucha vyrov-
nává odvodnění odtokový režim vodoteče, odvádění vody z povodí 
však je za těchto podmínek nadbytečné. Podíl drenážních vod na 
celkovém odtoku se zvyšuje a v období sucha mohou být při vysoké 
plošné intenzitě odvodnění vody ve vodoteči převážně jen vodami 
drenážními. Je proto žádoucí tento drenážní 
odtok v maximální míře regulovat či zcela 
eliminovat [23, 16].

V dokumentu [2] je doporučeno uvažo-
vat v zásadě o čtyřech typech adaptačních 
opatření:

Stávající systémy přebudovat na tzv. re-
gulační systémy, které v období sucha vodu 
zadrží a zpřístupní kořenům rostlin – ty lze 
efektivně realizovat na ploše až 450 000 ha 
– viz obr. 1.

Eliminovat (odstraňovat) části stávajících 
systémů, což je finančně spíše nákladnější va-
rianta a hodí se tam, kde je systém nefunkční 
nebo tam neměl být zřízen.

Odvodňovací systémy doplnit o retenční 
nádrže či mokřady (např. pod drenážní vý-
ustí), dále s možností dočištění drenážních 
vod (odstranění N a P, popř. pesticidů) a ná-
sledným znovuvyužitím např. pro závlahu či 
vsak do hlubších vrstev.

Provést celkovou rekonstrukci drenážního 
systému, což je uplatnitelné v malém rozsa-
hu a jedná se o velmi nákladnou variantu 
(zejména s ohledem na potřebný rozsah prů-
zkumných prací).

Řešení uživatelsko-vlastnických 
vztahů k hydromelioracím
Stávající legislativa, týkající se melioračních 
staveb, evidentně nevyhovuje současným 

potřebám. Prakticky je překážkou realizace adaptačních opatření, 
neboť tento typ plošně rozsáhlých staveb se v rámci vodoprávních 
řízení ke změně nakládání s vodami dotýká několika desítek, někdy 
i stovek vlastníků (u závlah je situace jednodušší).

Iniciativa VÚMOP, v.v.i. otevřela v rámci projektu TD03000330 
(TAČR, program Omega) diskusi k úvahám o obnově vodních družstev 
[24, 25]. Institut vodního družstva totiž umožňuje současný problém 
roztříštěného vlastnictví pozemků a na nich vybudovaných vodo-
hospodářských staveb řešit motivacemi ke společné odborné správě, 
odblokovává neaktivní vlastníky a motivuje k privátním investicím 
do rekonstrukcí a modernizací drobných vodohospodářských děl, 
tedy i hydromeliorací.

Související dílčí výsledky výzkumu
V rámci běžících nebo nedávných výzkumných projektů byla v ČR 
prokázána aplikovatelnost adaptačních metod na stávající drenážní 
systémy i efektivita zadržování vody v půdním prostředí pro snižování 
potřeby závlahové vody z vnějších zdrojů vody. Například v rámci pro-
jektu QK1910086 probíhá monitoring na sedmi stavbách, kolaudova-
ných před 29 až 91 lety. Přehled a charakteristiky lokalit uvádí tab. 1.

Předběžně lze formulovat následující výzkumné závěry:
1) doba významného zvýšení HPV (závlahový efekt a akumulace 

vody v půdním profilu) vlivem regulace drenážního odtoku (tj. 

Obr. 1. Lokalizace vhodných ploch pro uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících 
stavbách zemědělského odvodnění v závislosti na BPEJ a sklonitosti terénu [2]. Podklad 
poskytl: VÚMOP, v.v.i.
Poznámka: Další zpřesnění vhodných ploch je možné po vyhodnocení topologie drenážní sítě 
(s cílem popsat sklon drénů, který se obecně liší od sklonitosti terénu) a příčin zamokření, resp. 
vyhodnocení alochtonních zdrojů vody, odváděných drenážním systémem a umožňujících její 
akumulaci v půdním profilu (např. průsaky z vodních toků, nádrží, zalesněných pozemků atd.)

Příklad regulačního prvku pro instalaci bez šachtice (foto Z. Kul-
havý)
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pouze autochtonní vody) se pohybuje i ve vegetačním období 
v řádu desítek dní (viz obr. 2); u závlahové stavby regulační dre-
náže (tj. s dodávkou vody z externích zdrojů) se dosahuje plného 
řízení úrovně HPV během celého vegetačního období;

2) efekt zadržení zimních srážek v půdním profilu byl prokázán i za 
srážkově mírnější zimy roku 2019/20 (viz obr. 2);

3) je prokazatelná vysoká efektivita retence vydatných (až příva-
lových) srážek, které infiltrují a jsou zadrženy v půdním profilu 
vlivem technických opatření na drenáži (určitou korekci tohoto 
tvrzení vyžaduje skutečnost, že monitorované stavby se nachází 
v oblasti optimálních svažitostí terénu, kdy prakticky všechny 
srážky infiltrují do půdy a k odtoku dochází až při překročení 
nastavené úrovně vzdutí HPV v drenážním systému);

4) neexistují limity uplatnění regulace dle stáří stavby. Toto potvr-
zují i další lokality, aktuálně např. také VÚMOPem upravované 
drenážní odvodnění v lokalitě Amálie–Lány (stavba z roku 1959), 
v rámci projektu Chytré krajiny ČZU v Praze;

5) zájem ze strany vlastníka či uživatele odvodněného pozemku je 
hybným momentem adaptace stavby, zásadní je ale jeho informo-
vanost o potenciálech těchto opatření (informační zdroje poskytu-
je momentálně Internet, avšak vždy následuje konzultace zájemců 
o vhodnosti lokality a podmínkách realizace – tyto informace by 
měly být k zemědělcům a vlastníkům pozemků distribuovány více 
kanály, než tomu je v současnosti);

6) náklady na technickou úpravu/modernizaci stavby jsou poměrně 
nízké, pokud existuje projektová dokumentace stavby; zájemci 
o modernizaci konstatují, že motivace dotačním titulem by byla 
žádoucí, avšak není podmínkou, neboť náklady jsou schopni 
hradit zcela z vlastních zdrojů; podporu ze strany státu však 
očekávají formou metodické pomoci a poskytnutím archiválií 
k dokumentaci stavby;

7) zásadní překážkou je roztříštěnost vlastnictví meliorační stavby; 
v případě pilotních staveb, vybraných pro projekt, byl výběr cílen 
na stavby realizované na pozemcích jednoho vlastníka (Helvíko-
vice, Bzenec, Pokřikov), případně byla stavba kolaudována již 

jako regulační (Uherčice, Kolesa–Vápno); v ostatních případech 
sehrál pozitivní roli zprostředkovatele jednání s vlastníky aktivní 
uživatel);

8) zabezpečenost vodního zdroje je určujícím aspektem efektivity 
regulace; je proto třeba vhodně kombinovat zdroje vody a srážko-
vou vodu doplňovat akumulací v nádržích nebo převodem vody 
z vodních toků; ze zemědělského hlediska je tedy výhodnější mo-
dernizovat na stavbu „regulační drenáže“ (tedy s vnějším vodním 
zdrojem – viz ČSN 75 0140) než na stavbu s „regulací odtoku“ au-
tochtonních zdrojů vod; druhý uvedený případ je však technicky 
i organizačně výrazně jednodušší;

9) plošný překryv závlahové a odvodňovací stavby je signálem 
k důrazné potřebě řešit nehospodárnost vodohospodářské bilance 
pozemku, neboť takový pozemek nevyužívá při závlaze sušších 
period všech normou předpokládaných doplňkových zdrojů vody 
(Wk, Wz), minimalizujících potřebu následné dodávky vody zá-
vlahové (viz ČSN 75 0434);

10) potvrzují se výsledky zahraničních studií, že existuje pozitivní vliv 
regulace drenážního odtoku na jakost drenážních vod; tento závěr 
je však po jednom roce řešení projektu velmi předběžný a bude 
zpřesněn v následujících letech.

Diskuse
Dokument MZe [1, 2] propojuje adaptace hydromeliorací a pozemkové 
úpravy. To je dáno nejen potřebou komplexně řešit vodohospodářskou 
infrastrukturu (např. v rámci plánu společných zařízení) pro minima-
lizaci dopadů hydrologických extrémů (povodně, vodní eroze, sucho), 
ale zejména s vědomím členitosti vlastnictví hydromelioračních 
staveb a obtížnosti jiných způsobů řešení jejich úprav/modernizací. 
Bylo by však krátkozraké zaměřovat se jen na uplatnění v rámci po-
zemkových úprav.

Vyvstává otázka, do jaké míry bude možné tyto ambiciózní plány na-
plnit při aktuálním stavu legislativy, chybějících informačních systé-
mech k těmto stavbám, zejména pak s ohledem na mizející zkušenosti 
projekční, zemědělské i vodohospodářské praxe po více jak 30 letech 

Obr. 2. Příklad maximálních efektů regulace drenážního odtoku
Poznámka: Výšky hladiny na regulačním prvku monitorované v letech 2019/20; Nula vodočtu = úroveň terénu; Tradiční odvodňovací stavby 
(Helvíkovice, Louka–Skuteč – viz tab. 1) doplněné o regulační prvek (RP) instalovaný v drenážní šachtici. Přelivná hrana tvořena V-přelivem 
slouží současně pro měření průtoku. Během dlouhodobého experimentu docházelo k vyhrazení hradítka jen během odběru drenážní vody pro 
laboratorní zkoušky. Po zbývající dobu bylo výpustné šoupě drenáže uzavřeno.

Lokalita/okres Typ odvodňovací stavby Rok 
kolaudace

Průměrná 
svažitost 
terénu

Převažující HPJ Využití

Bzenec (okr. Hodonín) klasická 1929 0,15 % nivní půdy orná půda

Helvíkovice (okr. Ústí n. O). klasická 1968 2,2 % hydromorfní půdy, gleje louka

Kněžour-Skuteč (okr. Chrudim) klasická, doplněná břehovou infiltrací 1989 4,6 % kambizemě orná půda

Kolesa–Vápno (okr. Pardubice) RD 1982 0,4 % lužní půdy – černice orná půda

Louka–Skuteč (okr. Chrudim) klasická 1989 2,4 % půdy oglejené – pseudogleje louka

Pokřikov–Skuteč (okr. Chrudim) klasická 1989 2,9 % kambizemě orná půda

Uherčice (okr. Břeclav) RD 1991 0,2 % nivní půdy orná půda

Tab. 1. Charakteristiky monitorovaných staveb, zařazených do aktuálně řešeného projektu NAZV, evid. č. QK1910086
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faktického přehlížení existence těchto staveb 
v krajině, resp. v případě odvodňovacích sta-
veb paušálních prohlášeních o jejich naprosté 
škodlivosti. Hydromeliorace si však dokáží za 
obou hydrologických extrémů vydobýt zpět 
svoji prestiž za podmínky, že budou využí-
vány a rozvíjeny (modernizovány) v souladu 
s nově kladenými požadavky praxe.

Přípravy legislativních změn, umožňujících 
adaptovat hydromeliorační stavby v rámci 
běžných činností v krajině, se v reakci na 
probíhající klimatické změny ujaly některé po-
slanecké kluby a odborné skupiny (viz např. 
iniciativa Asociace soukromého zemědělství 
ČR a předkládané pozměňovací poslanecké 
návrhy [10]).

Shrnutí hlavních priorit oboru:
1) Vybudování komplexního, průběžně aktua-

lizovaného a veřejně přístupného územního 
informačního systému (mluvíme o ISMS – 
Informačním systému melioračních staveb 
[11]).
Jde o podmínku nutnou pro zohledňování 

těchto staveb ve všech typech územních studií 
a realizací, tedy včetně pozemkových úprav. 
Aktuálně dostupné informační zdroje (např. 
LPIS) nejsou dostatečné z hlediska přesnosti 
či aktuálnosti, jiné způsoby využívání archi-
vů, pokud tyto existují, jsou zpravidla časově 
značně náročné. 

Výhledem této priority je vytvoření funkčního databázového mo-
dulu, vhodného pro implementaci do portálu farmáře LPIS, v jehož 
stávající struktuře tyto informace prakticky chybí a nejsou zde tak 
průkazné ani souvislosti specifik zemědělského managementu na 
odvodněných plochách. Minimalizace rizik i chybných rozhodnutí, 
vyplývajících z výše uvedených skutečností, přitom není možná bez 
splnění základní podmínky, a to mít kvalitní evidenci a aktuální in-
formace o těchto stavbách.
2) Realizace legislativních změn na podporu rozvoje a efektivního 

provozu hydromelioračních staveb (tématem k diskusi je obnova 
vodních družstev či společenství vlastníků, uživatelů a provozovatelů 
za podpory účasti obcí i státu).
Tento typ staveb totiž vyžaduje společnou péči, danou jak mno-

hočetným vlastnictvím pozemků a staveb, tak občas protichůdnými 
zájmy vlastníků a uživatelů.
3) Podpora budování nových a úprava stávajících staveb s cílem uplat-

ňovat systémy s regulací, umožňující jak zvyšování retence a aku-
mulace vody, tak zachování možnosti efektivně odvádět nevyužitelné 
nebo škodlivé přebytky vod z pozemku.
Podpora zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace staveb stávají-

cích, včetně nové výstavby (týká se zejména závlah). Podporována 
má být následně běžná údržba i provádění oprav. Vedle státních 
dotací by měl být motivován vstup privátního finančního kapitálu do 
vodohospodářské infrastruktury, jejíž součástí jsou i hydromeliorace.
4) Navrhované doplnění stávajících dotačních principů.

Podmínkou očekávané efektivity podpor je realizace prvních dvou 
výše zmíněných priorit.

Finanční podporu a tím motivaci k patřičným aktivitám je třeba 
směřovat jak na vlastníka odvodněné půdy, tak na hospodařícího 
zemědělce. Pokud např. vlastník pozemku obdrží od poskytovatele 
dotace motivační pobídku k vyjádření závazného souhlasu s vý-
stavbou vodohospodářsky účinných opatření, bude tak motivován 
k realizaci opatření (realizátorem může být sám nebo prostřednictvím 
nájemce/pachtýře) a bude zavázán k jejich udržitelnosti po dobu 
plánované funkčnosti opatření. Zemědělský podnikatel obdrží plat-
bu za mimoprodukční funkce realizovaného opatření v zemědělsky 
využívané krajině. Sazba platby bude dána nejlépe rozlohou opatření 
(tj. omezením produkce) a požadovanou vodohospodářskou účinností 
opatření. Z dotačního titulu bude hrazen podíl nákladů na průzkum, 
projekční práce i realizaci (zpravidla se bude jednat o příspěvek 
v rozsahu 30–60 % uznatelných nákladů podle typu opatření a veřejné 
prospěšnosti jeho realizace). Dotační schéma, částečně zahrnující výše 
uvedené, bylo připraveno již v roce 2016 – viz str. 9 Usnesení vlády 
ČR [26], nebylo však dosud spuštěno.
5) Popularizace ve třetím bodě popsaných progresivních hydromeliorač-

ních systémů a potřeba komplexního vnímání vodního hospodářství 
krajiny
Vhodnou formou popularizace jsou provozní demonstrační stavby 

nebo prezentace na tematicky orientovaných konferencích, worksho-
pech. Součástí by mělo být systematicky provozované poradenství.

Závěr
Snahou autorů příspěvku bylo doplnit červnový dokument MZe 
[1, 2] o další v něm neuvedené souvislosti a využít tak příležitosti 
[27] poukázat na potřebu nahlížet na obor meliorací bez předsudků 
minulých let, přestože jako v každé lidské činnosti i v něm nalez-
neme nepodařené realizace. Hydromeliorace jsou nejen tradičními 
vodohospodářskými stavbami, ale v kulturní krajině jsou také velmi 
rozšířené, což jsou argumenty pro nutnost s nimi vážně pracovat. 
Ministerstvem zemědělství zveřejněný dokument poukázal na tuto 
skutečnost a deklaroval, že adaptaci hydromeliorací považuje za jednu 
z cest k řešení sucha. Jsme na začátku této dlouhé cesty a bude třeba 
řady dalších, velmi zásadních kroků, aby bylo dosaženo tohoto cíle. 
Úpravou legislativy a vybudováním moderního informačního systému 
to začíná, vzděláváním odborníků a zodpovídáním všetečných otázek 
veřejnosti to ale nekončí... Inspirací mohou být úspěšné realizace, 
dosud však byly buď opomíjeny jako artefakty minulosti (řada staveb 
z 90. let přitom splňovala současné nároky na hospodaření s vodou 
na pozemku), nebo byly považovány jen jako dílčí výzkumné aktivity 
s plošně málo významným rozsahem realizace.

Propojení pozemkových úprav a adaptace melioračních staveb tak 
„staro-nově“ vytváří potenciál pro vzájemnou provázanost opatření, 
která se ve finále projeví při zadržování vody nejen během přívalových 
srážek, ale i při zmírňování dopadů sucha.

Detail nastavitelné regulace na svodném 
drénu v kontrolní šachtici s bezpečnostním 
přelivem (foto P. Fučík)

Náročnost prací při opravě poškozené dre-
náže (foto Z. Kulhavý)

Dlouhodobé zamokření způsobené nefunkční drenáží (foto Z. Kul-
havý)
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Poděkování: Tento příspěvek vznikl s podporou Výzkumného záměru 
VÚMOP, v.v.i., č. MZeRO2018 a NAZV v rámci projektu QK1910086 
s názvem Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného země-
dělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na 
stávajících stavbách zemědělského odvodnění, řešeného v letech 
2019 až 2023.
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Adjustments of land amelioration systems as a part of cli-
mate change adaptation measures (Kulhavy, Z.; Fucik, P.; 
Tlapakova, L.)

Abstract
In June 2020, the Czech Ministry of Agriculture released a ten-year 
plan for adjustments of the current land amelioration systems (pre-
dominantly irrigation and drainage) to become a part of climate 
change adaptation measures on agricultural land. 

This paper describes some issues in detail, in particular, the 
relations of water accumulation and retention via these systems, 
along with the effect of controlled drainage on hydrological balance, 
soil water regime optimization, and improvement of water quality.  
Furthermore, the complex owner-user relationships associated with 
these systems in Czechia are presented as well as proposals for 
the joint management and adjustment steps and methods, with the 
effective govermental support. 

In the end, based on the long-term research results and experi-
ence, the priorities of the Agricultural Water Management branch 
in Czechia are formulated, both from the scientific as well as from 
the practical points of view to support sustainable agriculture and 
to protect the environment. 

Key words
soil water regime – land drainage – irrigation – controlled drainage 
– crop water requirement calculator
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Jez Loket dolní
rekonstrukce jezu

Stavba „Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu“  byla  
zahájena v březnu 2019 a dokončena v prosinci 
2019. Během stavby došlo k nahrazení pevné 
jezové konstrukce pražského typu založené      
na dřevěných pilotách na řece Ohři v ř. km 
191,125 novou železobetonovou konstrukcí         
o stejných rozměrech. 
DíloDílo bylo dokončeno bez vad v souladu s harmo-
nogramem stavby, a to v jednom kalendářním 
roce. Kladně hodnotili průběh stavby zástupci 
státního podniku Povodí Ohře i města Loket, vý-
sledná konstrukce jezu s obložením žulou         
zohledňuje umístění jezu v blízkosti památkové 
zóny historického města.

Zhotovitel: 
Metrostav a.s.

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.
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Revitalizace vodních toků – jak málo jich vlastně 
máme?

Jiří Vait

Zástupci laické, ale i část odborné veřejnos-
ti se často vyjadřují k tématu revitalizací vod-
ních toků a obnovy krajiny jako celku. Vždyť 
je to přece téma, kterému každý dokonale 
rozumí a má jasno v tom, co by se mělo udělat 
a jak by se to mělo udělat. Téma revitalizací 
vodních toků a obnovy krajiny, vytváření 
chytré krajiny se stává oblíbeným tématem na 
diskusních fórech zejména po každé povodňo-
vé epizodě, ale i během sucha, které zažíváme 
díky probíhající klimatické změně. O tom, že 
se klima mění, asi dnes pochybuje málokdo 
a bylo napsáno mnoho řádků, které se vě-
novaly příčinám, souvislostem a predikcím 
dalšího vývoje. Ukončení vodního blahobytu 
dostalo do popředí zájmu zvýšení retenčních 
schopností krajiny a s tím jsou mimo jiné 
spojené i revitalizace. Chceme-li zvýšit retenci 
krajiny, je třeba nejenom revitalizovat vodní 
toky, ale činit mnohem více opatření, včetně 
některých přírodě blízkých či technických 
opatření v ploše povodí, změnit využívání 
a obhospodařování zemědělských pozemků 
i krajiny jako takové. V této souvislosti se často 

diskutuje otázka vodních děl (včetně tolik dis-
kutovaných přehradních nádrží). Ano, vodní 
dílo není nepřítel, ale může být náš spojenec, 
záleží pouze na jeho funkci a účelu. Konec-
konců i revitalizací vodního toku, ať se nám 
to líbí nebo ne, vytváříme vodní dílo. 

Následující řádky jsou věnovány pouze 
revitalizacím vodních toků, které by měly 
být (a jsou) pouze částí, byť nezastupitelnou, 
v systému opatření v celé krajině, chcete-li 
povodí.

Trnitá cesta od studií k realizaci
Narovnaný vodní tok, opevněné břehy (pří-
padně i dno) a zahloubené koryto vodního 
toku odvodňující dříve zamokřenou nivu. 
Břehový porost tvořený ruderálními bylina-
mi nebo pouhými fragmenty keřů. Život ve 
vodním toku velmi omezený, vodní prostředí 
eutrofní, ovlivněné výše ležící obcí, krajina 
okolo intenzivně zemědělsky využívaná. 
Obrázek, který vídáme příliš často. Co by se 
tedy mělo udělat? Vždyť přece víme, jak to 

má vypadat, máme jasno! Zpracujte studii 
proveditelnosti nebo rovnou projekt.

Problém nastává ve chvíli, kdy v nahlížení 
do katastru nemovitostí zvětšíme měřítko 
a objeví se hranice pozemků, v terénu nevi-
ditelné. Naše nadšení opadá přímo úměrně 
zvyšujícímu se počtu vlastníků pozemků. 
Dříve se stát nikoho na nic neptal, koryto 
upravil dle požadavků tehdejší doby, dnes 
se už (naštěstí) ptát musí. Férově je ovšem 
třeba poznamenat, že odvodňování pozemků 
a drenáže nejsou výdobytkem socialismu, 
vznikaly již mnohem dříve.

Zájmy vlastníků pozemků a jejich záměry 
jsou různorodé. Ne vždy považují navrho-
vané řešení přírodě blízkého koryta za to 
správné, někdy ho dokonce považují za zcela 
škodlivé. Někdo chce pozemek směnit, někdo 
prodat, někdo nechce o záměru ani slyšet. 
Přesto se v některých případech řešení najde, 
málokdy ovšem odpovídá původní představě. 
Platí ale, že kdo nemá pozemek, nemá nic. 
Studií, které obsahují ideální řešení revitali-
zace vodního toku nebo dokonce obnovy ce-
lého povodí, vznikla celá řada, zrealizováno 
jich však mohlo být pomálu.

Na stránkách Vodního hospodářství jsme 
tak dlouhé roky mohli pouze sledovat ces-
topisy z revitalizačních výprav pana Ing. 
Justa do Bavorska. Tu a tam se objevila malá 
revitalizace i z českých luhů. V posledních 
letech můžeme sledovat, že se daří realizovat 
akce, které lze považovat za velmi zdařilé. 
Některé z nich byly podrobně prezentovány 
i na stránkách Vodního hospodářství. Na 
následujících řádcích jsou vybrané nejzda-
řilejší revitalizace, které se v posledních 
letech podařilo zrealizovat státnímu podniku 
Povodí Vltavy.

Revitalizace Stropnice (foto 1–3)
Na vodním toku Stropnice v úseku Tomkův 
mlýn–Údolí u Nových Hradů byla v 80. le-
tech 20. století provedena kapacitní regulace 
na šesti kilometrech původního koryta. Jed-
nalo se o provedení náhradních rekultivací 
za zábor půdy stavbou jaderné elektrárny 
Temelín. 

Návrh revitalizace byl součástí I. Plánu 
oblasti povodí Horní Vltavy jako jeden 
z prioritních úseků vodního toku určeného 
k revitalizaci. Přípravu a vlastní realizaci 
umožnily zejména komplexní pozemkové 
úpravy, které proběhly v katastrálním úze-
mí Byňov, v rámci kterých byly na správce 
vodního toku převedeny i pozemky, bezpro-
středně navazující na vodní tok. V rámci 
revitalizace bylo zcela zrušeno regulované 
koryto s kapacitou Q5 a vytvořeno nové 
zemní koryto s meandry, s průtočnou ka-
pacitou Q30d, které se může samovolně dále 
vyvíjet v přilehlých pozemcích tvořících 
pás kolem koryta vodního toku. V tomto 
pásu bylo současně vytvořeno několik tůní 
oddělených od vlastního koryta. Celková 
délka revitalizace prozatím tvoří 4,2 km, 
dokončená byla v roce 2014. Druhá etapa, 
která by měla zajistit obnovu zbývající části 
regulace, je závislá na provedení pozemko-
vých úprav a vypořádání majetkoprávních 
vztahů. Je zařazena nyní již ve 3. Plánech 
dílčích povodí Horní Vltavy. Od prvního 
investičního záměru z roku 2006 tak uběhlo 
téměř 10, resp. 15 let (zatím).

Foto 1. Stropnice před revitalizací Foto 2. Stropnice po revitalizaci

Foto 3. Stropnice 2020



vh 11/202020

Přírodě blízká protipovodňová 
opatření města Vlašim (foto 4–6)
Výchozím stavem pro provedení této stavby 
byla nevhodně provedená úprava koryta 
Blanice v intravilánu obce Vlašimi. Původní 
prizmatické koryto s nedostatečnou průtoč-
nou kapacitou, které nezajišťovalo dosta-
tečnou povodňovou ochranu města, bylo 
rozšířeno a rozvolněno. V korytě vodního 
toku byly využity výhonové kamenné struk-
tury a jiné prvky zvyšující diverzitu vodní-
ho prostředí. Dva jezy v upravované části 
vodního toku byly migračně zprostupněny 
rybími přechody. V místech, kde by nebyla 
zajištěná povodňová ochrana na úrovni Q1OO, 
byly vybudovány zdi a hráze. V celém úseku 
byly zřízeny manipulační a obslužné cesty 
sloužící současně jako cyklostezky a cesty 
pro pěší, čímž došlo ke zpřístupnění vodního 
toku a zvýšení pobytové atraktivity prostředí. 
Stavbu se podařilo i vzhledem k angažova-
nosti města začít realizovat zhruba po pěti 
letech od prvního záměru.

Loděnice – Nenačovice (foto 7–9)
Revitalizace Loděnice nad obcí Nenačovice 
byla provedena v úseku, kde v sedmdesátých 
letech minulého století bylo koryto vodního 
toku směrově napřímeno a opevněno laťový-
mi plůtky. Provedení této úpravy a zejména 
její rozpad způsobily enormní zahloubení 
vodního toku s vytvářením rozsáhlých nátrží, 
ze kterých se materiál ukládal v zastavěném 
území obce. Revitalizace původně navrho-
vaná v pozemkově zachovaném původním 
korytě se ukázala jako neprůchodná. Aby 
bylo možné stavbu vůbec realizovat, bylo 
nutné zachovat kapacitu upraveného koryta 
v úrovni Q5. Toho bylo docíleno vytvořením 
zahloubeného pozemkového pásu kolem 
stěhovavé kynety vodního toku. Stabilizace 
proti nadměrnému zahlubování zajišťují 

Foto 4. Blanice ve Vlašimi před revitalizací Foto 5. Blanice ve Vlašimi po revitalizaci

Foto 6. Blanice ve Vlašimi po revitalizaci

Foto 7. Loděnice Nenačovice před revitalizací Foto 8. Loděnice Nenačovice po revitalizaci Foto 9. Loděnice Nenačovice 2020

Foto 10. Radotínský potok – Tachlovice před revitalizací Foto 11. Radotínský potok – Tachlovice po revitalizaci
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Foto 12. Říčanský potok – Říčany před re-
vitalizací

Foto 13. Říčanský potok – Říčany po revi-
talizaci

příčné kamenné pásy, v korytě jsou vytvořeny 
i brody, které zajišťují přístupnost pozemků. 
V dolní části úseku je zřízena migračně 
prostupná dnová rampa, která vytváří menší 
vzdutí a stabilizuje stavbu přemostění vodní-
ho toku. Na několika místech byly zachovány 
fragmenty původního upraveného koryta ve 
formě tůní.

Záměr bylo nutné několikrát přepracovat, 
od trasování koryta přes jeho kapacitu. Od 
záměru k realizaci uběhlo přibližně 15 let.

Radotínský potok – Tachlovice 
(foto 10–11)
Revitalizace Radotínského potoka byla pro-
vedena pod obcí Tachlovice, kde bylo koryto 
v rámci melioračních snah směrově napří-
meno, zahloubeno a opevněno betonovými 
panely. Předmětem stavby bylo odstranění 
opevnění, vytvoření nové trasy koryta v nivě, 
kde bylo současně vytvořeno několik tůní. 
V horní části stavby, kde nebyly dostupné 
pozemky kolem vodního toku, bylo provede-
no alespoň drobné rozvlnění kynety v rámci 
pozemku původního koryta. Současně do-
šlo k opětovnému zprůtočnění původního 
náhonu, který napájí velkou tůň v dolní 
části revitalizace. Dominantou celé akce pak 
bylo vybudování malé vodní nádrže, jejímž 
účelem bylo zejména posílení biodiverzity 
v lokalitě. Jak ukazuje poslední vývoj, stala 
se z celého území významná ornitologická 
lokalita. V souvislosti s realizací stavby je 
třeba zmínit i nadstandardní přístup zástup-
ců obce Tachlovice, kteří současně iniciovali 
i práce na územní studii povodí Radotínské-
ho potoka za účelem zlepšení jakosti vody 
ve vodním toku.

Přestože i ze strany samosprávy byla akce 
podporována, její příprava trvala déle než 
10 let.

Říčanský potok – Říčany  
(foto 12–13)
Revitalizace Říčanského potoka v lokalitě Na 
Vysoké byla provedena vedle areálu nedosta-
věné věznice na okraji Říčan. Koryto potoka 
bylo napřímené, opevněné polovegetačními 
tvárnicemi. Na levém břehu toku se nachází 

areál věznice a na pravém břehu prostředí 
odpovídalo tzv. brownfieldu, kdy veškeré plo-
chy byly zpevněny železobetonovými panely, 
byly zde vylity zbytky betonu a nacházela se 
zde neobydlená budova v havarijním stavu. 
Místo současně sloužilo jako černá skládka 
s množstvím navezeného stavebního i ko-
munálního odpadu.

Před zahájením vlastní úpravy koryta bylo 
nutné odstranit veškeré odpady z okolí vod-
ního toku. Poté stavba pokračovala výkopem 
bermy nového koryta a průtočné tůně. Dále 
se modelovala kyneta, byla provedena její 
stabilizace záhozovými prahy s místním 
opevněním nárazových břehů kamenem 
a instalací říčního dřeva. 

Po převedení vody do nového koryta se 
původní koryto zasypalo a v místech, kde 
se oddělovalo od koryta nového, byly břehy 
bermy stabilizovány kamennými rovnani-
nami. U vtoku a výtoku z tůně byly uloženy 
větší kameny-šlapáky, sloužící k překonávání 
vodního toku. 

Výhodou této akce byly relativně snadno 
řešitelné majetkové vztahy, kdy velká část 
pozemků byla ve vlastnictví města Říčany, 
které stavbu iniciovalo a podporovalo. Stav-
ba probíhala pouze na pozemcích investora 
a pozemcích Města Říčany. Proměna prostře-
dí současně inspirovala k zapojení do zvýšení 
pobytové a rekreační atraktivity okolního 
území i místní občany.

Závěr
Nyní se můžeme vrátit k názvu příspěvku, 
jak málo máme revitalizací? Z pohledu cel-
kové kilometráže vodních toků se skutečně 
jedná o zanedbatelné množství. Z pohledu 
správce vodního toku, který kromě revitali-
zací vodních toků musí zajišťovat celou řadu 
dalších staveb i činností, se počet realizova-
ných projektů revitalizací už tak zanedbatel-
ný zdát nemusí. Na uvedených příkladech je 
vidět, že zásadním problémem není vytvořit 
záměr, ale kladně ho projednat s vlastníky po-
zemků. Klíčovou roli v tomto procesu může 
sehrát kromě osvícených vlastníků pozemků 
i samospráva, která je podobným záměrům 
nakloněna. Pozitivní je, že se objevují i akce, 
které jsou dílem vlastníka pozemků a jsou 
financované z jeho vlastních zdrojů. Ukazuje 
se, že realizované akce mohou být dobrým 
příkladem pro uskutečnění akcí dalších. 
V souvislosti s dotační politikou Operačního 
programu Životní prostředí a přece jen se 
měnícím přístupem vlastníků pozemků snad 
bude takových akcí dále přibývat.

Mgr. Jiří Vait
Povodí Vltavy, státní podnik

oddělení ekologie a havarijní služby
Holečkova 3178/8

150 00 Praha-Smíchov
jiri.vait@pvl.cz 

221 401 423

Povodí Vltavy sází budoucnost

Jiří Vait

Příspěvkem ke zlepšování stavu břehových 
porostů i retence krajiny je rovněž zapojení 
státního podniku Povodí Vltavy do iniciativy 
Sázíme budoucnost. Podpisem memoranda 
o spolupráci s Nadací Partnerství se státní 
podnik Povodí Vltavy oficiálně připojil k ini-
ciativě „Sázíme budoucnost – 10 milionů stro-
mů pro českou krajinu a města“. Současně již 
prostřednictvím Nadace Partnerství zaregistro-
val více než 2 500 stromů, které byly vysazeny 
v rámci péče o břehové porosty spravovaných 
vodních toků od začátku roku 2019.

Iniciativa vznikla jako projekt Nadace 
Partnerství za aktivní podpory Ministerstva 
životního prostředí na základě pozitivních 

zkušeností s výsadbou více než 7 700 stromů 
k výročí vzniku naší republiky. Právě tehdy se 
začal rodit plán na výsadbu 10 milionů stromů 
mimo les. Jedná se o ambiciózní plán, který 
v sobě skrývá i symboliku spojenou s počtem 
lidí žijících v naší republice.

A právě úloha jednotlivce má významnou 
roli, protože iniciativa není určena pouze 
firmám a spolkům, zapojit se do ní může 
opravdu každý, kdo má chuť a možnost vysa-
dit strom na svém pozemku nebo se podílet na 
výsadbě stromů ve svém okolí. Více informací 
k této iniciativě naleznete na webových strán-
kách www.sazimebudoucnost.cz.

Mgr. Jiří Vait
Povodí Vltavy, státní podnik

oddělení ekologie a havarijní služby
Holečkova 3178/8

150 00 Praha-Smíchov
jiri.vait@pvl.cz

221 401 423

mailto:jiri.vait@pvl.cz
http://www.sazimebudoucnost.cz
mailto:jiri.vait@pvl.cz
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Jubileum vodní elektrárny Černé jezero

Josef Růžička

S myšlenkou vybudovat přečerpávací vodní 
elektrárnu (PVE) pod šumavským Černým 
jezerem přišel kolem r. 1920 Ing. Karel Kosek 
(1882–1960), vrchní vládní rada Zemského 
úřadu v Praze. Před 90 lety, v sobotu 6. 12. 
1930, byla tato PVE uvedena do provozu jako 
vůbec první elektrárna svého druhu v Čes-
koslovensku. Investorem stavby byly ZČE 
Plzeň, hlavním dodavatelem technologického 
zařízení Škodovy závody v Plzni. Její stavba 
začala v květnu v r. 1929 a trvala 21 měsíců. 
Při zemních pracích došlo k vážným zraně-
ním a úmrtím dělníků. Od r. 1960 elektrárna 
pracuje v provozním režimu užívajícím pouze 
jezerní vody.

Důvody stavby PVE
Hlavním důvodem stavby této elektrárny bylo 
zabezpečení stability elektrizační soustavy 
v oblasti západních Čech, resp. vytvoření rov-
nováhy mezi okamžitou spotřebou elektrické 
energie a dodávaným výkonem energetických 
zdrojů.

Výkon velkých tepelných elektráren lze 

během dne měnit pouze omezeně. Pro řešení 
energetických špiček se tak nabízí využití 
„špičkovacích“ přepouštěcích elektráren. 

Tento druh elektráren transformuje levnou 
noční energii na energii s užitnou hodnotou 
využitelnou v době energetické špičky; navíc 
vyrábí „jalovou energii“ potřebnou k regulaci 
napětí v sítích. V případě energetické potřeby 
bylo možné PVE využívat jako „okamžitou 
rezervu“ pro jižní části tehdejších rozvodných 
sítí napájených ve směru od Plzně.

Princip přečerpávací vodní 
elektrárny
Tato elektrárna pracuje se dvěma vertikálně od 
sebe umístěnými vodními nádržemi. Obě jsou 
propojeny přes vyrovnávací komoru (vodní 
zámek) přívodním a výtlačným potrubím.

V nočních hodinách se přečerpává voda 
z dolní nádrže do horní; elektrárna se v tomto 
režimu chová jako velký spotřebič elektrické 
energie vyrobené z jiného zdroje energie. 

V horní nádrži se vytváří zásoby vody. Ve 
chvíli, kdy v elektrorozvodné síti vznikne 

potřeba většího odběru elektrické energie 
(špička), je voda řízeně vypouštěna z horní do 
dolní nádrže přes vodní turbínu  elektrárny. 
Elektrická energie spotřebovaná v nočních 
hodinách na přečerpávání vody se tak během 
dne vrací zpět do elektrorozvodné sítě.

Projekt PVE Černé jezero se 
smíšenou akumulací vody
O stavbě elektrárny bylo definitivně rozhod-
nuto v polovině r. 1928. Projekt první pře-
čerpávací vodní elektrárny v ČSR s výkonem 
1 500 kW v katastru šumavské obce Hojsova 
Stráž vypracoval Zemský úřad v Praze, od-
dělení 54, jehož přednostou byl tehdy Ing. 
Karel Kosek (1882–1960), původce myšlenky. 
Na vypracování projektové dokumentace se 
významným způsobem podílel projektant 
Škodových závodů v Plzni Ing. Fr. Alex. Pech. 

Projekt využívá přirozený krajinný hydro-
energetický potenciál (274 m) mezi Černým 
jezerem a řekou Úhlavou protékající pod 
Černým jezerem. 

Proces přečerpávání vody. Do Černého 
jezera přichází voda z dolní nádrže, jež je 
směsí vody říční a jezerní, v poměru závise-
jícím na okamžitém průtoku vody korytem 
řeky Úhlavy, na době průtoku vody turbínou, 
resp. na časovém intervalu mezi vypouštěním 
a přečerpáváním.

Umístění elektrárny. Celý komplex elek-
trárny se nachází na území velmi cenné šu-
mavské přírodní rezervace. Lokalita Černého 
a Čertova jezera s plochou 208,5 ha náležela 
původně ke knížecímu Hohenzollernskému 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potrub%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turb%C3%ADna
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panství na Šumavě. V r. 1911 byla vyhlášena 
Přírodní rezervací, později v r. 1933 Národní 
přírodní rezervací.

V době, kdy vznikal projekt PVE Černé 
jezero, náležely všechny dotčené pozemky 
pod správu Československých státních lesů 
a statků. Výsledkem řady jednání byla četná 
opatření, která měla garantovat, že stavbou 
ani provozem elektrárny v budoucnu nedojde 
k narušení původního velmi cenného ekosys-
tému Černého jezera a jeho okolí.

Z těchto jednání např. vyplynulo, že po-
trubí elektrárny musí být vedeno „pod zemí“ 
z důvodu možného narušení estetického rázu 
krajiny, kolísání výšky hladiny vody v jezeře 
nesmí během provozu překročit stanovené 
meze, objekt elektrárny musí být umístěn 
mimo hlavní turistické trasy. Přísné poža-
davky byly kladeny na architektonické řešení 
objektu elektrárny. 

Přečerpávání vody v době vytváření pro-
jektu z pohledu kvality vody v jezeře a v řece 
Úhlavě nepředstavovalo podstatnější problém.

Logisticky byla řešena doprava technolo-
gického zařízení elektrárny ze stanice Ham-
ry–Hojsova Stráž, resp. ze stanice Špičák. Přes 
všechna tato přísná opatření česká veřejnost 
tento projekt nepřijala s nadšením.

PVE Černé jezero, popis 
Horní retenční nádrž tvoří Černé jezero 
s nadmořskou výškou hladiny v klidovém 
stavu 1 007,5 m s dvěma menšími bezejmen-
nými přítoky, s plochou povodí 13,18 km2. 
Vodu z jezera odvádí Černý potok do řeky 
Úhlavy. Průměrný denní přítok vody dosa-
hoval cca 2 600 m3, uvažovaná plocha vodní 
hladiny činila 18,43 ha s hloubkou jezera 
místy až 40 m. 

Na břehu Černého jezera je domek stavidel. 
Ponecháno bylo původní dřevěné stavidlo 
u výpusti z jezera. Před ním jsou umístěny 
hrubé dřevěné česle. Za stavidlem se nachází 
pod úrovní terénu vtokové zařízení. Nad 
úrovní terénu je pouze ovládací mechanismus 
stavidel, hradící nátok do jalového koryta a do 
přívodního potrubí. 

Dolní (akumulační) nádrž s gravitační 
hrází o výšce 7,0 m nad terénem a délce cca 
65 m pojme cca 25 000 m3, využitelný obsah 
je 15 000 m3.

Do této nádrže přitéká rovněž odpadní voda 
z vodní turbíny. Největší uvažovaný pokles 
hladiny vody v dolní nádrži činí 2,0 m. 

Přehradní betonová hráz obložená žulo-

vými kameny je založena na nepropustném 
skalním útvaru 8,6 m pod úrovni upraveného 
dna nádrže. V nejnižším místě přehradní 
hráze je umístěna výpusť umožňující úplné 
vypuštění dolní nádrže. 

Regulaci požadovaného min. průtoku vody 
(240 l/s) korytem řeky Úhlavy lze podle situace 
provádět také přes korunu přehradní hráze. 
Pod ní se nachází prostor tzv. „vývar“, který 
má za účel utlumit energii přepadávající vody. 

Přívodní potrubí, vnitřní průměr 800 mm, 
délky 1 266 m, je vyrobené z ocelolitiny. Po 
připojení na vtokové zařízení se jím vede voda 
při činnosti turbíny z Černého jezera do vy-
rovnávací komory, resp. při činnosti čerpadla 
do Černého jezera.

Jednotlivé části potrubí po zasunutí „do 
sebe“ byly utěsněny konopným provazem 
a následně zality olovem. Každá z trub je 
umístěna na samostatných zděných zákla-
dech, v celé délce je podpěchována pískem. 

Zhruba dvě třetiny celkové délky přívodní-
ho potrubí jsou vedeny podél známé Komár-
kovy „Horizontální cesty“ vedoucí od Černého 
jezera na parkoviště Špičák. V posledním 
úseku trasy odbočuje a stoupá k vyrovnávací 
komoře (vodní zámek). Nejnižší místo ulo-
ženého potrubí je 36 m pod hydrostatickou 
hladinou na vtoku. Potrubí v celé své délce je 
uloženo v zemi.

Výtlačné potrubí délky cca 1 000 m spojuje 
vyrovnávací komoru s rozdělovacím potrubím 
v elektrárně. Tvoří jej 6m svařované ocelové 
díly s přinýtovanými přírubami (celkem 
178 ks); v horní části trasy (470 m) má prů-
měr 600 mm, v dolní části (530 m) průměr 
560 mm. Tloušťka jejich stěn v dolní části 
trasy je 15 mm, v horní 6 mm. Těsnění mezi 
jednotlivými díly je provedeno gumovými 
provazci. Trasa v zemi uloženého potrubí, 
mezi vyrovnávací komorou a elektrárnou, 
protíná známé turistické cesty: Horizontální, 
Hamerskou a Kávovku.

Vyrovnávací komora – vodní zámek. Je 
místem, kde ústí přívodní potrubí od Černého 
jezera a výtlačné potrubí z elektrárny. Má cy-
lindrický tvar s vnitřním průměrem 4 000 mm 
a výškou 11 850 mm. Z vnější strany jsou dvě 
třetiny výšky komory zasypány, a to kvůli 
zamezení možného zamrznutí vody uvnitř ko-
mory v zimním období. Umístění vyrovnávací 
komory v terénu bylo voleno tak, aby výtlačné 
potrubí mohlo být v zemi uloženo v přímém 
směru. Důvodem je zmenšení tlakových ztrát 
v potrubí.

Strojní a elekrické vybavení 
elektrárny
Původní vybavení. Objekt elektrárny Čer-
né jezero se nachází na levém břehu řeky 
Úhlavy, 728 m n. m. Turbínové a čerpadlové 
soustrojí jsou umístěna na společné horizon-
tální hřídeli. Trojfázový alternátor (6 kV) při 
výrobě proudu se chová jako generátor, resp. 
při čerpání jako synchronní motor pohánějící 
čerpadlo. Ve strojovně je původně instalová-
na rychloběžná Peltonova turbína o výkonu 
1 500 kW s parametry: oběžné kolo průměr 
850 mm; počet otáček 750 min-1; hltnost 
0,8 m3/čistý spád 247,70 m a dále šestistup-
ňové čerpadlo o výkonu 24 m3min-1 (dopr. 
výška 284 m). Součástí elektrárny je samo-
statná rozvodna 22 kV a transformátor 6/22 
kV s výkonem 2 500 kVA.

Poslední modernizace elektrárny. Pro 
využití odtokové vody z vyrovnávací (dolní) 
nádrže byl v r. 2004 instalován v samostatném 
objektu turbogenerátor o výkonu 40 kW s Kap-
lanovou turbínou. 

V r. 2005 byl do původní strojovny elek-
trárny umístěn další turbogenerátor o výkonu 
370 kW s Peltonovou turbínou.

Stavba vyrovnávací komory (vodní zámek)
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Výběrové řízení, průběh a ukončení 
stavby
Dne 2. 5. 1929 proběhlo v kanceláři ZČE 
v Plzni, Riegrova ul. č. 1, výběrové řízení 
za účasti ředitele ZČE Ing. Ctibora Burdy, 
člena správní rady Buriána a zástupců všech 
zúčastněných firem. Do tendru na stavbu 
elektrárny se přihlásilo podle dochovaného 
protokolu celkem šest subjektů, ze kterého ví-
tězně vyšla fa Nejedlý & Řehák, Praha s ceno-
vou nabídkou 2 459 547 Kč. Nejvyšší nabídku 
předložila agilní plzeňská fa Müller & Kapsa 
(3 105 742 Kč), naopak nejnižší fa Ing. Hlava & 
Kratochvíl (1 972 726 Kč). Známá firma Václav 
Nekvasil, Praha požadovala 2 592 615 Kč.

V květnu 1929 byly zahájeny stavební 
práce. Stavební dozor zajišťoval Zemský 
úřad v Praze. Na stavbě elektrárny pracovalo 
7 dnů v týdnu cca 300 dělníků za hod. mzdu 
3,50–7,00 Kč. Většina prací byla z důvodu 
velmi členitého skalnatého terénu prováděna 
ručně za použití dynamitu. 

Během těchto prací došlo vícekrát k explo-
zi „zapomenutých dynamitových patron“. 
Důsledky byly vždy tragické – amputace 
končetin, ztráta zraku, úmrtí dělníků. Podle 
dobových Národních listů první odbornou 
pomoc zraněným poskytoval MUDr. Waldek 
ze Železné Rudy. Dělo se tak prostřednictvím 
p. Čeňka Pavlíčka, hoteliéra ze státní chaty 
na Černém jezeře, kde byl již tehdy nejblíže 
k dispozici telefon. 

Na začátku června 1930 byla zahájena 
montáž technologického zařízení elektrárny. 
Stavební práce byly dokončeny koncem lis-
topadu, kdy byl současně zahájen zkušební 
provoz elektrárny. 

Dobový agrární list VENKOV dne 21. 8. 
1930 uváděl: „Veškeré stroje budou nejdéle 
do tří neděl namontovány, takže po provedení 
příslušné zkoušky bude se moci přikročiti 
k uvedení elektrárny v činnost. Na stavbě 
pracuje již jenom 40 dělníků a přechodné 
dělnické ubikace jsou již zbourány. Podle na-
šich informací byl již přezkoušen výtlak vody 
potrubím do Černého jezera, a to s výsledkem 
zcela uspokojujícím. Provoz elektrárny zcela 
pravidelný bude zahájen rozhodně v září“. Ke 
slavnostnímu zahájení provozu první česko-
slovenské přečerpávací vodní elektrárny došlo 
ale později, v sobotu dne 6. 12. 1930.

V letech 1939–1945 se elektrárna stala po 
německém záboru majetkem firmy Oberpfalz-
werke, a. s., a byla provozována německým 

personálem. Po skončení války se elektrár-
na vrátila zpět do českých rukou. Původní 
provozní režim s přečerpáváním vody byl 
používán až do poloviny 70. let min. století.

Acidifikace, eutrofizace a její 
důsledky
Limnologický výzkum Černého jezera se 
v posledních desetiletích zaměřil především 
na okyselující vliv atmosférické depozice 
sloučenin síry a dusíku (tzv. kyselých dešťů). 
Prudký růst depozice těchto látek byl v prů-
běhu 20. století především spojen s výrobou 
elektrické energie a potravin, tj. zejména se 
spalováním fosilních paliv a intenzifikací cho-
vu hospodářských zvířat. Kromě dešťových 
a sněhových srážek se na vstupu okyselujících 
látek do povodí jezer významně uplatňovala 
jejich adsorpce na povrchu vegetace, a to pře-
devším na jehličnatých smrkových porostech. 
Postupné okyselování půd a vody způsobilo 
vyčerpání uhličitanového pufračního systé-
mu a následný prudký vzrůst kyselosti vody 
charakterizovaný strmým poklesem hodnot 
pH a vzrůstem koncentrací iontových forem 
hliníku, které jsou toxické pro kořenové sys-
témy v půdách i pro oživení většiny jezerních 
vod. Okyselení šumavských jezer dosáhlo 
vrcholu v 80. letech 20. století, kdy pH jejich 
vod pokleslo na 4,5–5,0 a kromě vysokých 
koncentrací hliníku se v nich ve zvýšené míře 
objevily i další toxické kovy jako např. kadmi-
um, beryllium aj. Přestože spolu těsně souse-
dí, okyselení Černého jezera bylo pozvolnější 
a méně výrazné než v případě Čertova jezera. 
Toto opoždění acidifikace Černého jezera bylo 
zřejmě způsobeno vodou s relativně vyšším 
stupněm kyselosti čerpanou elektrárnou 
v letech 1930–1975 z řeky Úhlavy do jezera.

Acidifikace je typickým jevem vyšších 
zeměpisných poloh. Kvalita vody v nižších 

polohách je negativně ovlivněna eutrofizací, 
neboli zvýšeným obsahem fosforu, dusíku 
a organického uhlíku. Tyto živiny obvykle 
pochází z průmyslových, komunálních a ze-
mědělských zdrojů. To se projevuje větším 
výskytem řas na vodních plochách.

Význam současného Černého jezera. Šu-
mava představuje v Česku jediné území s při-
rozenými ledovcovými jezery, z nichž Černé 
jezero je největší. Z celosvětového hlediska 
představuje Černé jezero unikátní přírodní 
lokalitu poskytující cenné vědecké poznatky, 
které sahají až do období ústupu ledovce.

Snaha o obnovu přečerpávání vody
Po r. 2001 provozovatel elektrárny ZČE pro-
vedl rozsáhlou revizi vodního čerpadla, jeřábu 
a opravu střechy objektu elektrárny Černé 
jezero a oznámil záměr v plném rozsahu 
obnovit původní režim přečerpávání vody. 

Na základě toho Správa NP Šumava 
a CHKO Šumava požádaly Hydrobiologický 
ústav AV ČR v Českých Budějovicích, PřF 
UK v Praze a další vědecká pracoviště o vy-
pracování potřebného odborného stanovis-
ka. Na tomto úkolu se podíleli přední čeští 
vědečtí pracovníci zabývající se dlouhodobě 
problematikou šumavských jezer: Kopáček, 
Vrba, Fott, Hruška, Veselý aj. Z předložených 
materiálů s ohledem na zachování vědecké 
hodnoty jezera vyplynul závěr:
• přečerpáváním vody dojde ke zvýšení obsa-

hu fosforu v jezerní vodě, a tím k její nežá-
doucí eutrofizaci, ke snížení průhlednosti 
vody, změně jejího iontového složení a za-
vlečení cizích organismů do jezerní vody;

• z pohledu zachování vědecké hodnoty 
Černého jezera a dalšího jeho vývoje se jevil 
tehdy původní režim přečerpávání vody 
jako nevyhovující;

• v krajním případě bylo možné akceptovat 
technická řešení, kdy je používána pouze 
jezerní voda a současně bude vyloučeno její 
mísení s vodou z Úhlavy.
Dne 6. 9. 2002 Správa NP Šumava vydala 

rozhodnutí, které nabylo právní moci dnem 
26. 9. 2002, nepovolit původní režim přečer-
pávání, který využívá z části vodu řeky Úhla-
vy. Současný provozní režim plně respektuje 
závěry vědeckého grémia, resp. posledního pí-
semného rozhodnutí NP Šumava z roku 2002. 

Ing. Josef Růžička
jos.ruzicka@gmail.com

Současným vlastníkem 
a provozovatelem MVE Černé 

jezero je Skupina ČEZ.

Připomeňme si výročí Ing. Emila Zimmlera

Michaela Havelková

Významný český inženýr a vodohospodář 
Ing. Emil Zimmler zemřel 31. 12. 1950. Kon-
cem roku 2020 si tedy připomínáme 70 let od 
jeho úmrtí. Článek shrnuje nejvýznamnější 
biografická data a připomíná zejména jeho 
pracovní aktivity na poli stavitelství a vodního 
hospodářství.

Emil Zimmler patřil ve své době k vý-
znamným mužům technického, kulturního 
a politického života. Byl velmi činný ve veřej-
ném životě, o čemž svědčí řada funkcí, které 
zastával, a ocenění, která získal (např. první 
prezident Masarykovy akademie práce, člen 
Národohospodářského ústavu ČAVU, člen 

Jednoty technicko-hospodářské a Technokra-
tické společnosti, čestný člen Spolku českých 
inženýrů (SIA), Technicko-hospodářské 
jednoty (THJ) a Ústředí správních inženýrů 
(ÚSI); za všeobecné zásluhy o technické vědy 
byl jmenován čestným doktorem technických 
věd ČVUT). Také výčet jeho publikací je neo-
byčejně obsáhlý a vypovídá mnohé o tom, jak 
byl Emil Zimmler ve vědecké práci aktivní. 

Už v mládí lze hledat kořeny jeho nadání 
a zájmu pro techniku. Emil Zimmler se na-
rodil 14. listopadu 1863 v Nymburce. Jeho 
otec Antonín Tomáš Zimmler (1820–1904), 
též nymburský rodák, absolvent pražské po-
lytechniky, zde byl váženou postavou. Kromě 
provozování kupeckého krámu vykonával 
i praxi civilního geometra a poskytoval pomoc 
a radu v různých technických otázkách. 

mailto:jos.ruzicka@gmail.com
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fesně zajímavá – byly to zejména splavňovací 
a regulační práce na středním Labi a stavba 
zdymadel u Mělníka a Obříství. V druhé pe-
riodě šlo o zdymadla v Kolíně, Poděbradech 
a Nymburce. Jednal také o převzetí středního 
Labe do státní správy. Aktivní byl i v porotě 
soutěže, kterou vypsalo ředitelství vodních 
cest na lodní zdvihadla a jezové konstrukce. 
Ty byly nutné pro využití vodní síly na zdy-
madlech [6].

Po skončení první světové války zajišťoval 
Emil Zimmler dále chod úřadu, na přelomu 
let 1918–1919 byl jmenován odborovým 
přednostou (tzv. sekčním šéfem) vodohospo-
dářským Ministerstva veřejných prací. Emil 
Zimmler ve svých pamětech uvádí, že ho tou 
dobou zcela zaměstnávalo vedení vodocest-
ných staveb, které byly v plném proudu, takže 
se neměl čas starat o to, jak se tvoří centrální 
úřady ČSR. Později ho ale velmi trápila nejed-
notnost státní správy a volal po soustředění 
vodohospodářských ústavů. 

V té době měl Emil Zimmler na starosti 
několik důležitých projektů (organizace pla-
vební služby na Labi a na Dunaji, organizace 
vodohospodářské služby v Podkarpatské Rusi 
a na Slovensku, práce na soupisu vodního 
bohatství republiky, snaha o vytvoření tech-
nické akademie, která vyvrcholila vznikem 
Masarykovy akademie práce apod.), práci mu 
ale ztěžoval tlak politických kruhů a nedů-
věra k Zimmlerově snaze provádět skutečně 
potřebné stavby [7]. Když pak Emil Zimmler 
začal v roce 1924 trpět častými záchvaty 
tlučení srdce, trvajícími i několik hodin, po-
žádal o penzionování. Dekret o penzionování 
mu byl doručen na Štědrý den roku 1924 
a oznamoval též, že zůstává poradním inže-
nýrem pro vodní cesty na smlouvu. Dodání 
dekretu právě na Štědrý den považoval Emil 
Zimmler za malichernou zlomyslnost svých 
odpůrců. V pamětech si v této souvislosti 
posteskl: „Přiznávám, že mě zabolelo (dodá-
ní dekretu na Štědrý den – pozn. aut.), ale 
ponechávám věc jiným mocnostem život náš 
řídícím.“ [8] Po odchodu do výslužby (1. led-
na 1925) se Emil Zimmler po několika letech, 
pravděpodobně v roce 1935, vrátil natrvalo 

Obálka edice pamětí Emila Zimmlera

Obecnou školu, na kterou nastoupil roku 
1869, absolvoval Emil Zimmler v Nymburce. 
Po ní následovalo studium na vyšší reálné 
škole v Panské ulici v Praze, kde dne 30. 
června 1881 odmaturoval. V říjnu roku 1881 
nastoupil na pražskou polytechniku, na odbor 
stavebního inženýrství, kde úspěšně ukončil 
studium složením státní zkoušky 31. července 
1886 [1].

Po dokončení inženýrských studií nastoupil 
14. září 1886 jako státní technik do technic-
kého odboru českého místodržitelství (nefor-
málně nazývaného „baudirekce“), sídlícího 
v Karmelitské ulici v Praze. Byl zařazen coby 
c. k. stavební praktikant bez platu do oddělení 
pro pozemní stavby, po dvou týdnech byl ale 
přeřazen do oddělení silničního. Pod vedením 
konstruktéra mostů Viléma Weingärtnera za-
čal Emil Zimmler své působení u baudirekce 
projektem a stavbou mostu v Rokycanech 
přes Padrťský potok. Do Prahy se vrátil opět 
v prosinci roku 1887. Spolupracoval také na 
rekonstrukci mostů ve Strakonicích, Soběsla-
vi, Turnově, Žatci a v Poděbradech. Právě tam 
převzal 30. května 1889 do své kompetence 
demontáž řetězového mostu [2].

V té době slavil své první úspěchy na poli 
technickém. Spolu s inženýrem Hrubým 
získal druhou cenu za projekt pražského so-
kolského sletiště. Revidoval výpočet železné 
konstrukce hlavního paláce na Jubilejní vý-
stavě v Praze. V roce 1890 pomáhal s opravou 
zříceného Karlova mostu; upravil projekt pro 
stavbu nového mostu v Praze na Letné. Stal 
se členem Spolku architektů a inženýrů v Krá-
lovství českém, kde byl roku 1891 zvolen do 
představenstva a převzal funkci pokladníka. 
Jak později ve svých pamětech vzpomínal, 
v této době zde poznal znamenité české 
inženýry, např. Františka Křižíka, Bohumila 
Staňka, Josefa Jana Friče (toho času jednatele 
spolku) či inženýra Maternu [3]. 

V roce 1892 byl Emil Zimmler službou při-
dělen do teplického stavebního okresu (hejt-
manství Ústí nad Labem, Teplice, Most) pod 
vedením přednosty inženýra Emila Hláska. 
Pobyt v Teplicích přinesl Emilu Zimmlerovi 
mnoho zkušeností. Jednalo se o hornickou 

oblast, takže zde docházelo k častým katastro-
fám v souvislosti s provalením tekutého písku. 
Emil Zimmler se tak stal svědkem událostí 
jako zničení čtvrti v Mostu v důsledku prova-
lení tekutých písků v šachtě sv. Anny, dočasné 
vymizení termálních pramenů v Duchcově 
u Teplic následkem zavalení důlních šachet, 
vykolejení vlaku v Teplicích apod. Stavebně 
a technicky se zde podílel také na výstavbě 
českých škol. 

V roce 1900 byl přidělen do vodního oddě-
lení ministerstva vnitra ve Vídni. V kontextu 
tehdejších poměrů neměl z této změny velkou 
radost. Emil Zimmler později vzpomínal, 
že v pozadí tohoto rozhodnutí bylo „očistit 
stavební okres aspoň o jednoho Čecha“ [4]. 
Brzy po něm opustili Teplice i ostatní čeští 
úředníci. Na druhou stranu oceňoval, že jeho 
nucené přeložení bylo spojené s významným 
posláním v ministerstvu. Ve vodním oddě-
lení ministerstva vnitra ve Vídni se zásadně 
rozhodovalo o tzv. konstruktivním vodním 
stavitelství (tedy o státních vodních stavbách) 
na území Předlitavska. Přesto Emila Zimmlera 
ubíjely hodiny v kanceláři, strávené nesnad-
nou četbou spisů (českých, německých, 
slovinských a polských) o sporných vodních 
záležitostech. 

Profesně ale ve Vídni Emil Zimmler opět 
rostl. Kromě množství studií a zpráv, uveřej-
ňovaných v té době hlavně v časopisu Österre-
ichische Wochenschrift für den öffentlichen 
Baudienst, pracoval zejména na regulaci 
Vídeňky. Stal se také na návrh prof. Hráského 
komisařem pro druhou státní zkoušku z oboru 
kulturních inženýrů. Přesto ve Vídni nebyl 
spokojený, tížilo ho zejména zdejší „proti-
české“ klima. Byl tedy velmi rád, když byl 
v červnu roku 1903 povolán zpět do Prahy, 
kde se stal zástupcem přednosty administ-
rativního oddělení při komisi pro kanalizaci 
řek Vltavy a Labe v Praze a sekčním správcem 
trati Praha–Mělník. Jak sám vzpomínal, Vídeň 
opouštěl s velmi lehkým srdcem a myslel jen 
na domov a na své rodiče [5].

Emil Zimmler se tedy vrátil do známého 
pražského prostředí a ihned se zapojil do do-
končovacích prací vodních děl v Libčicích 
a Troji, spoluvytvořil jez a most v Miřejovi-
cích na Vltavě, spolupracoval na konstruo-
vání vodních vrat plavidlových komor na 
Vltavě v Hoříně. V této době pracoval také 
na přípravných pracích pro úpravu Labe 
v Hradci Králové, Hrobicích, Pardubicích, 
Živanicích a pro splavnění Labe u Mělníka 
a Obříství. Měl velký podíl na usměrnění 
projektů středolabských úprav meliorační 
kostrou. Pomáhal vytvářet Elektrárenský 
svaz středolabských okresů a jeho projekty 
k využití vodní síly zásadně přispěly k elekt-
rifikaci kraje. V rovině osobní ho však velmi 
zasáhla smrt obou rodičů v rozmezí několika 
týdnů – otce 23. června 1904 a matky 8. 
září 1904.

V té době byla v Praze zřízena expozitura 
ředitelství pro stavbu vodních cest při vídeň-
ském ministerstvu obchodu, která pracovala 
na splavnění středního Labe. Když se zde 
uvolnilo místo přednosty, byl jako nástupce 
navržen právě Emil Zimmler. Odmítal tuto 
funkci přijmout a přál si zůstat v kanalizační 
komisi. Místodržitel hrabě Coudenhove ale 
jeho přání zamítl. Emil Zimmler přijal toto 
jmenování pod tlakem roku 1906. Práce, kte-
rou zde začal vykonávat, pro něj ale byla pro-
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zpět do Nymburka. Ani zde nevydržel příliš 
odpočívat a okamžitě se zapojil do zdejšího 
politického a společenského života. 

Jan Dostalík ve svém článku „Environ-
mentální myšlenky v počátcích českého 
územního plánování“ řadí Emila Zimmlera 
mezi naše první odborníky, kteří snahy 
chránit životní prostředí, kulturní i přírodní, 
transformovali do vážného odborného zájmu, 
který se promítl do oblasti urbanistické, 
architektonické a územně plánovací [9]. 
Např. při stavbě vodního díla v Nymburce 
Emil Zimmler velice dbal na to, aby stavba 

nenarušila charakter krajiny. Neváhal proto 
do Nymburka pozvat v té době známého 
odborníka na úpravu zahrad, který spravoval 
pražskou zeleň, Františka Thomayera, aby 
upravil nymburské sady. Emil Zimmler oce-
nil jeho práci slovy: „Pozval jsem proto pana 
Thomayera, věhlasného zahradního znalce 
z Prahy, aby mému úřadu poradil, jak včleniti 
naše vodní dílo do rázu krajiny a zvelebiti 
Ostrov. Při místním zhlédnutí věci na místě 
poznal jsem skutečné, veliké umění tohoto 
vzácného znalce, nejen v bystrém pochopení 
věci, ale přímo geniálním řešení podle citu 

Dvě význačné osobnosti prvorepublikového Nymburka: Emil Zim-
mler s učitelem panem Vaníčkem

pro krásno krajinné a druhy stromoví i poros-
tu do poměrů se hodících“ [10].

Podle Josefa Nedvěda si Emil Zimmler 
připsal i zásluhu o zachování pohledu na 
zbytek nymburských hradeb pod děkanskou 
zahradou. Nedvěd popisuje: „Aby pohled 
na ni (významnou stavební památku, nym-
burské hradby – pozn. aut.) nebyl poškozen 
a uchováno zrcadlení její v hladině Labe, 
využil ing. Zimmler tuto část odstaveného 
řečiště zároveň za přístav, při čemž bylo 
úpatí hradeb zajištěno stavbou nábřeží a tak 
získáno a obnoveno krátké silniční spojení 

loga cmyk

 Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků u nás, 
jedná se o více než 38 000 km drobných vodních toků a bystřin. 

      V roce 2019 zahájily Lesy ČR největší program ve své historii – 
Vracíme vodu lesu.

     V rámci programu se jedná nejen o výstavbu, obnovu a údržbu tůní, 
mokřadů a vodních nádrží, ale i o úpravy a revitalizace vodních toků.

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

VN Kančí obora, vítěz soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019
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pod městem na východ. Tok Valů oddělen od 
splašky znečištěné Mrliny, zjednána možnost 
napájeti je čistou vodou z řečiště Labe nad 
novým jezem, střed města zbaven znečištěné 
vody a v době provozu zápachu cukrovaru. 
I při stavbě jezu a hydrocentrály snažil se 
o architektonické řešení odpovídající účelu 
stavby a včlenění do celkového charakteru 
krajiny.“ [11] Dle vzpomínek Zimmlerových 
kolegů z Muzejního spolku jako předseda 
Okrašlovacího spolku doslova střežil každý 
krásný strom a dbal o to, aby úpravy řek 
zasáhly co nejméně do rázu kraje. Chránil 
každou zátoku, odstavná řečiště a porosty 
a myslel přitom i na ptactvo a ostatní živo-
čichy. [12]

Duchovně zaměřený Zimmler přemítal 
v závěru života o otázce konečnosti bytí. Na 
smrt se ale díval velmi racionálně, konec 
života přirovnával ke stroji, jehož fungová-
ní se také jednou vyčerpá. Nezapřel tedy 
opět své technické smýšlení, když uvedl: 
„Pohlížeje zpět na svůj život osmdesáti let 
(v r. 1943), mohu snad vysloviti správně, 
že máme hleděti na život organismu svého 
těla po inženýrsku, jako na stroj, vyžadující 
obdiv a opatrnost, v němž z Boží vůle pů-
sobí vesmírová energie; nejen mechanicky, 
ale přímo zázračně, duchem, v neúnavnosti 
a vytrvalosti, dnem i nocí, od chvíle narození 
až do okamžiku, kdy přirozeným vyčerpáním 
výkonnosti hmoty přestává účinnost kon-
strukce a následuje přirozená rozluka jejích 
organicky vyžitých součástí. Vysokého stáří 

možno dosáhnouti inženýrskou racionalizací 
těla i ducha, stejně jako u stroje jeho nej-
lepším použitím bez přemáhání a zneužití, 
v životě bez vášně, s rozvahou a střídmostí 
v duchovní rovnováze“ [13]. Emil Zimmler 
zemřel v Nymburce na Silvestra roku 1950.

V listopadu 2013 vyšla v nakladatelství 
Scriptorium dvoudílná edice Zimmlerových 
pamětí pod názvem „Moje inženýrské pamě-
ti“. Autor v nich zachytil nejen velkou část 
svého profesního života, spjatého především 
s úsilím o splavnění vodních toků v Čechách, 
ale zajímavě líčí i své dětství v milovaném 
Nymburce, vlídné rodinné prostředí, vysoko-
školská studia na pražské technice i dlouhé 
působení na místě státního technického 
úředníka na Teplicku. Přibližuje rovněž řadu 
svých učitelů a kolegů, svébytnou atmosféru 
úřadů za c.k. mocnářství i v době první re-
publiky, dává nahlédnout do činnosti Spolku 
inženýrů a architektů, Masarykovy akademie 
práce, Technického muzea v Praze a dalších 
institucí. To vše činí půvabným, lehce ar-
chaickým jazykovým stylem, pohlížeje na 
lidi i události z časové perspektivy svého 
dlouhého života, s nadhledem, pokorou 
a neobyčejnou skromností, jež někdy sahá až 
k záměrnému upozaďování vlastních zásluh.  
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K článku Ing. Jana Follera o kořenových ČOV  
v čísle 10/2020

Zapojuji se do diskusního fóra k článku 
pana Follera k tématu KČOV v čísle VH 10. 
Opět naprosto typická ukázka toho, o čem 
jsem hovořil při diskusi o budoucnosti vodní-
ho hospodářství. Zase si „kálíme“ do vlastního 
hnízda. Řevnivost mezi zastánci KČOV a tra-
dičními technologiemi vznikla po revoluci, 
kdy se začaly objevovat první vlaštovky KČOV. 
Všechny ty argumenty uvedené jako výho-
dy těchto čistíren jsou dlouhodobě známé 
a také dlouhodobě tradičními čistírenskými 
odborníky napadané z nejrůznějších směrů. 
Pochopitelně jde o kšeft. Čistírna pro cca 100 
ekvivalentních obyvatel realizovaná tradičním 
způsobem čistění včetně nové sítě představuje 
cca 40–50 mil. Kč. S ohledem na stočné pro 
napojené obyvatele a pro takto malou obec 
bez dotací je investice nezrealizovatelná. Je to 
atraktivní projekčně, dodavatelsky, lobbisticky 
apod. Cenu KČOV pro podobné parametry, při 
cca 6–7 m2 potřeby pozemků na 1 ekvivalent-
ního obyvatele, lze odhadnout na cca 2 mil. 
Kč s napojením na stávající dešťovou kanali-

zaci bez navyšování stočného. Pochopitelně, 
že sehrává u KČOV roli konfigurace terénu, 
spádovost území, stav stávající sítě, vlastnictví 
pozemků apod.

Takže uvedená KČOV v určitých tomu od-
povídajících podmínkách bude stoprocentním 
přínosem oproti tomu, pokud v takové obci 
v počtu cca 50–100 ekvivalentních obyvatel 
není čištění odpadních vod prakticky žádné. 
Myslím, že v tomto případě je podpora ze 
strany státu naprosto namístě. A tradičním 
technologiím kšefty určitě neutečou! Jenom 
kolik je potřeba rekonstrukcí dnes už nefunkč-
ních, tehdy tradičních technologií starých 20 
a více let, je práce pro další a další generace.

Jiří Hrabák
jiri_hrabak@centrum.cz

Pro nedostatek místa v tomto čísle reaguji 
jako zástupce sdružení Kořenovky.cz jen 
velmi stručně – bude připraven podrobný 
článek s odkazy na domácí i zahraniční vý-

sledky a názory vědeckých pracovišť, které se 
kořenovými ČOV v ČR zabývají. Zveřejněný 
článek pana Follera by bylo možné dle mého 
názoru rovnou zařadit do sekce Mýty a pověry 
o kořenových čistírnách. 

Dále uvádím informace týkající se v součas-
né době stavěných kořenových ČOV (VKČOV) 
s vertikálními filtry: 
1) Tyto čistírny splňují parametry nejlepších 

dostupných technologií pro všechny kate-
gorie ČOV.

2) Z předešlého vyplývá, že z principu mají 
KČOV na kvalitu vod stejný vliv jako fun-
gující MB ČOV.

3) Při provozu nevzniká žádný kontaminova-
ný štěrk – pokud je po desítkách let náplň 
potřeba obnovit, recykluje se na místě 
a znovu se použije. 
Pokud má pan autor opravdu zájem o kvali-

tu vod, doporučuji, aby se zaměřil na to, aby 
se uživatelé starali o domovní MB ČOV, aby 
se eliminovaly přepady ze septiků a obce bez 
čistíren odpadních vod. Rád mu též vysvětlím 
funkcí moderních kořenových ČOV a odpre-
zentuji výsledky z domova i zahraničí. 

Michal Šperling, sdružení Kořenovky.cz
michal.sperling@gmail.com

V následujících číslech přineseme další ná-
zory čtenářů. Zatím nereagovali zástupci státní 
správy. Věříme, že i oni se vyjádří. 

Václav Stránský
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Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana 
 a ministra životního prostředí Richarda Brabce

vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.
ve spolupráci se

Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

SOUTĚŽ „VODOHOSPODÁŘSkÁ STAVbA ROkU 2020“

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění 

odpadních vod 
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměr-

ňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky 
vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledova-
ným zákonem o vodách.

 V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle 
investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé 
této podkategorii maximálně dvě stavby.

 V každé kategorii může jedna stavba získat „Zvláštní ocenění 
SVH ČR“.

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo 
jejich ucelené části dokončené na území České republiky v ob-
dobí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení 
přínosů staveb z hlediska jejich 
– koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
– vodohospodářských účinků a technických a ekonomických 

parametrů,
– účinků pro ochranu životního prostředí, 
– funkčnosti a spolehlivosti provozu,
– využití nových technologií a postupů zejména v oblasti 

ochrany životního prostředí a úspory energií,
– estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodo-
hospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, 
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických 
prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou 
přihlášku do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohos-
podářská stavba roku 2020“ v elektronické podobě na adresy: 
plechaty@vrv.cz a caloudova@vrv.cz. současně s dokladem 
o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 
510125040217/0100. 

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to: 
• 30 000,– Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb o in-

vestičních nákladech nad 50 mil. Kč)
• 10 000,– Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb o in-

vestičních nákladech pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:

1. Popis stavby (ve formátu Word) v rozsahu na 2, maximálně 4 
stránek. Uvést zejména priority stavby z hledisek uvedených 
v odstavci C.

2. Fotodokumentaci stavby (maximálně 3 až 5 fotografií) v tiskové 
kvalitě ve formátu JPG.

3. Doklad o dokončení stavby, tj. doklad o tom, že je stavba uží-
vána v souladu s právními předpisy (kolaudační souhlas, popř. 
čestné prohlášení, že příslušný úřad nezakázal užívání stavby 
ve smyslu §120 stavebního zákona); pokud se jedná výlučně 
o opatření na technologickém zařízení staveb, které k realizaci 
tyto doklady nevyžaduje, tak čestné prohlášení o jeho uvedení 
do provozu, potvrzené vlastníkem/správcem a provozovatelem.

4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
 Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele dopl-

ňující informace, případně doklady.
G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného  
zašlete do pondělí 15. února 2020

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání 
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH 
ČR, z.s. a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další informace 
a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH ČR, z.s., 
tel. 605 262 947 nebo na adrese info@svh.cz. nebo plechaty@vrv.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Vodní hospodářství 
a SOVAK.

Jedna z vítězných staveb soutěže „Vodohospodářská stavba roku 
2019“. VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních 
výpustí v obtokovém tunelu

mailto:plechaty@vrv.cz
mailto:caloudova@vrv.cz
http://www.svh.cz
http://www.sovak.cz
mailto:info@svh.cz
mailto:plechaty@vrv.cz
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Doc. Ing. Ľubomír 
Hyánek, CSc. – 90 ročný
V júni tohto roku doc. Ing. Ľubomír Hyánek, 
CSc., dovŕšil okrúhle životné jubileum v pl-
nom životnom eláne a optimizme tak, ako sme 
boli u neho vždy zvyknutí. 

Skupina mladších kolegov, najmä tých, čo 
s ním úzko spolupracovali až do odchodu na 
dôchodok, sa s ním pri tejto príležitosti stretla. 
Presvedčili sme sa, že i napriek vyššiemu veku 
je Ľuboš Hyánek stále vo výbornej fyzickej 
i mentálnej kondícii a stále je pamätníkom 
a rozprávačom spomienok a zásadných uda-
lostí zo života katedry či histórie vodohospo-
dárskeho odboru. 

Ide zároveň o známeho bratislavského 
skalničkára, ktorý o svojich pestovateľských 
úspechov na čistiarenských konferenciách 
vášnivo diskutoval najmä s Ing. Miroslavom 
Sedláčkom a Ing. Karlom Sýkorom. 

V oblasti vodného hospodárstva dnes už 
nenájdeme veľa osobností, ktoré by boli pri 
vzniku a budovaní vedných odborov v bý-
valom Československu, najmä vodárenstva, 
kanalizácii, úpravy a čistenia odpadových 
vôd na vysokých školách v minulom storočí. 

Jubilant patrí medzi tých pedagógov, ktorí 
sa osobne podieľali na rozvoji vodného hos-
podárstva počas éry socialistického režimu 
a uprednostňovali odborné záujmy oproti 
politickým i keď to čiastkovo viedlo k nega-
tívnym dopadom na jeho kariéru. Nielen jeho 
pedagogická a vedecká činnosť, ale aj jeho 
nadštandardne priateľský prístup k študentom 
a kolegom bol a je doposiaľ oceňovaný.

Stretnutie s jubilantom akcelerovalo výzvu, 
že by bolo žiadúce mladšej generácii vodohos-
podárov predstaviť jeho osobnosť. 

Prinášame vám teda rozhovor s Ľubošom 
Hyánkom, v ktorom si zaspomíname, ako 
sa začal venovať svojej profesii a ako sa na 
Slovensku začal budovať odbor zdravotného 
inžinierstva. Pripomenieme si tiež iné výrazné 
osobnosti, bez ktorých by sme nenadobudli 
tie znalosti a zručnosti uplatňované v rámci 
našich odborných činností, ktoré sa nám zdajú 
dnes také samozrejmé. 

Ako si sa dostal k svojmu odboru?
K svojmu odboru, ktorý som potom robil 

celý profesionálny život, som sa dostal tak 
trochu nepriamo. V druhom ročníku môjho 
štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej 
(SVŠT) vtedajšom Odbore inžinierskeho stavi-
teľstva (OIS) akademik O. Dub zistil, že viacerí 
poslucháči majú záujem vedieť viac o vode. 
Musel mať ozaj dobrý cit, pretože si vybral štu-
dentov, z ktorých mnohí sa na tomto poli stali 
neskôr význačnými osobnosťami. Spomeniem 
najmä Pavla Gabriela, ktorý sa stal profesorom 
na pražskej vysokej škole a bol ozdobou našej 
hydrauliky a hydrotechniky, Milana Dzubáka 
pôsobiaceho najprv na Fakulte inžinierskeho 
staviteľstva (FIS) a neskôr na Ústave hydro-
lógie a hydrauliky Slovenskej akadémii vied 
(UHH SAV) a  po roku 1991 opäť na Katedre 
hydromeliorácií a tiež hydrológa, Aleša Svo-
bodu, ktorý pracoval na Výskumnom ústave 
vodného hospodárstva v Bratislave (VÚVH). 
Do tejto skupiny študentov som našťastie 
patril aj ja. 

Zásluhou akademika O. Duba, ktorý neskôr 
v r. 1952 založil dnešný VÚVH a UHH SAV, 
sme sa počas štúdia začali venovať proble-
matike dažďov a povodní a neskôr som zistil, 
že tento okruh problémov veľmi úzko súvisí 
s ďalšími odbormi, ktoré sa v tom čase začali 
prednášať na FIS (v r. 1952 došlo k prebudo-
vaniu OIS na FIS – pozn. autora). Boli to už 
aplikované odbory ako je protipovodňová 
ochrana, vodárenstvo, mestské aglomerácie 
a ich vplyv na recipient či potrebu vody, avšak 
ešte sa stále málo pozornosti venovalo kvalite 
vody. Takže už počas štúdia mi bolo zrejmé, že 
v rámci stavebného inžinierstva môj záujem 
bude smerovať do oblastí, ktoré sa zaoberajú 
s vodou.

V tomto období zároveň vznikla aj katedra 
zdravotného inžinierstva?

Ak si zaspomínam na históriu vzniku ka-
tedry, tak na FIS od r. 1939 existoval Ústav 1. 
staviteľstva a hospodárstva vodného a Ústav 
melioračný. V r. 1951 na FIS prebehla reorga-
nizácia ústavov na katedry. Zlúčením týchto 
ústavov vznikla Katedra melioračno-zdra-
votná, ktorá sa na jeseň r. 1953 rozdelila na 
Katedru meliorácií (súčasná Katedra vodného 
hospodárstva – pozn. autora) a Katedru zdra-
votného inžinierstva (v r. 2005 premenovaná 
na Katedru zdravotného a environmentálneho 
inžinierstva – pozn. autora). 

Po skončení štúdia som prijal miesto práve 
na naposledy menovanej katedre. Tu som sa 
dostal do spolupráce s dvoma pedagógmi a to 
bol doc. V. Petratur, ktorý sa venoval najmä 
kanalizáciám a doc. P. Višňovský vodáren-
stvu, ktorý bol zároveň aj vedúcim katedry. 
Učil som všetko od aplikovanej hydrauliky 
a hydrológie, cez chémiu vody, hydrogeológiu 
a hydrobiológiu až po problematiku vodáren-
stva, úpravy vody, stokových sietí, čistenia 
komunálnych odpadových vôd či vodného 
hospodárstva priemyselných a poľnohospo-
dárskych závodov.

Ktoré osobnosti mali vplyv na tvoju ve-
decko-pedagogickú činnosť a ako ovplyvnili 
tvoju kariéru?

Veľký vplyv už počas štúdia a na začiatku 
mojej praxe, najmä pedagogickej, mal zakla-
dateľ a prvý prednosta Ústavu meliorácií, 
vodohospodársky odborník európskeho 
významu, akademik Š. Bella, ktorý sa neskôr 
stal aj prorektorom a rektorom SVŠT. V roku 

1991 bola na jeho počesť založená Nadácia 
akademika prof. Ing. Štefana Bellu na Sta-
vebnej fakulte STU v Bratislave a jeho menom 
bola pomenovaná aj aula Stavebnej fakulty 
STU – pozn. autora. 

Ďalšou osobnosťou, ktorú som už spomínal, 
bol akademik O. Dub, avšak dlhodobý vplyv 
či skôr úzka kolegiálna spolupráca pretrvávala 
aj s prof. M. Dzubákom. Prof. M. Dzubák mi 
umožnil sa zúčastňovať odborných stretnutí 
na SAV, seminárov, rozpráv či kolokvií, na 
ktoré ma pozýval, takže som sa takto dostával 
priamo do styku s najnovšími poznatkami 
a budoval trvalé osobné kontakty s rôznymi 
expertami či špecialistami na tomto poli.

Treba si uvedomiť, že hovorím o 50-tych 
rokoch, kedy nebol ľahký prístup k novým 
poznatkom a tobôž k akejkoľvek zahraničnej 
odbornej literatúre resp. k odborným poznat-
kom publikovaných najmä v západnej Európe. 

Je zrejmé, že v tomto období bolo veľmi 
náročné sa dostať k odbornej literatúre, tak 
ako si tento problém prekonal?

Tento problém som čiastočne eliminoval aj 
tým, že pri delení katedier akademik Š. Bella 
spolu s doc. P. Višňovským ma ustanovili za 
„knihovníka“. Mojou úlohou bolo spracovať 
rozdelenie jestvujúcich odborných publikácií 
na jednotlivé katedry. Išlo o nemecké, francúz-
ske, ruské, české a slovenské knihy a mnohé 
z nich v tejto dobe predstavovali špičkovú 
odbornú literatúru, i keď väčšina z nich v tom 
čase ešte nepojednávala priamo o vodárenstve 
či kanalizáciách, ale obvykle išlo o základné 
poznatky v hydraulike a v hydrológii. 

Na moje odborné formovanie mal dosah aj 
VÚVH, kde som ešte počas štúdia nastúpil 
na moju prvú prax a po ukončení štúdia som 
naďalej úzko spolupracoval s Ing. J. Szol-
gayom. Nezanedbateľným zdrojom informácií 
pre mladého pedagóga boli štátne záverečné 
skúšky. Počas týchto skúšok som mal šancu 
sa stretnúť predovšetkým so slovenskými vo-
dohospodárskymi odborníkmi, špičkovými 
pracovníkmi z praxe a doslova nasávať od 
nich nové poznatky. 

Ako sa potom ďalej rozvíjala tvoja odborná 
kariéra?

Na začiatku mojej kariéry som sa venoval 
vodárenstvu a úprave vody pre mestá a obce, 
neskôr úprave vody priemyselných závodov, 
a to najmä so zameraním na uplatnenie vy-
mieňačov iónov. V 50-tych a 60-tych rokoch 
na Slovensku bolo treba hlavne zabezpečiť 
dostatok pitnej vody pre obyvateľstvo a tech-
nologickej vody pre priemyselné či poľno-
hospodárske účely. Väčšina odborníkov sa 
preto venovala hlavne vodárenstvu a úprave 
vody. Čoskoro sa však ukázalo, že dochádza 
k významnému znečisťovaniu recipientov 
a ohrozovaniu kvality podzemných vôd. 
Problém bol v tom, že v tom čase náklady na 
čistenie odpadových vôd, znovuvyužitie či re-
cirkuláciu technologických vôd na Slovensku 
mali byť súčasťou výrobku resp. jeho celkovej 
ceny. Tento princíp som identifikoval už vo 
Fínsku, ktoré som v tom čase navštívil, avšak 
zdá sa, že ani dnes to neplatí v plnej miere na 
Slovensku.

Bolo zrejmé, že otázku znečistenia vôd 
treba razantne, ihneď riešiť a tohto problému 
sa v tom čase iniciatívne ujali odborníci na 
VÚVH. Viedol ich najmä Ing. O. Bogatyrev 
a do tohto tímu patrili predovšetkým Ing. 
Z. Zékeová, Ing. J. Baller a Ing. J. Pôbiš či 
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Ing. F. Rippa. Nové požiadavky na ochranu 
čistoty vôd na Slovensku následne ovplyvnili 
moju špecializáciu v rámci zdravotného inži-
nierstva.(v r. 1984 vydal jubilant knihu Čistota 
vôd – pozn. autora). 

V tomto období som sa zúčastňoval ako 
oponent výskumných či podnikových úloh, 
pričom som bol pozývaný ako odborník, ktorý 
sa vyjadroval k výsledkom výskumu. Nebolo 
to z hľadiska hydrobiologického, hydroche-
mického alebo technologického, ale išlo 
o posudky z iného uhlu pohľadu: aplikovanej 
hydrauliky prípadne hydrológie, stavebnej 
a strojno-technologickej časti, použitých ma-
teriálov, statiky, zakladania nádrží a objektov 
prípadne posúdenie celého radu vplyvov 
na životnosť reaktorov a pod. 

Pôsobil si na univerzite viac ako 40 rokov, 
preto je asi na mieste, že sa ťa opýtam, ktoré 
míľniky alebo zmeny ti utkveli v pamäti ako 
významné pri budovaní a rozvoji vodovodov 
a kanalizácií v našom regióne?

Znovu sa vrátim do minulosti, dokonca do 
obdobia po 1. svetovej vojne až po február 
1948. Bolo to obdobie, kedy značne zaostalé 
agrárne Slovensko v porovnaní so západnou 
Európou postupne a systémovo budovalo 
svoj priemysel, ale aj infraštruktúru sídiel 
a snažilo sa tak dobiehať napr. Francúzsko. 
Bolo to obdobie, kedy v tomto sektore nedo-
chádzalo k významným premenám, ale išlo 
o kontinuálne pozvoľné budovanie. Na tú 
dobu to boli veľmi náročné stavby s vysokou 
kvalitou vyhotovenia napr. vodojemov, ktoré 
doteraz stoja a sú prevádzkované. Avšak 
po roku 1948 došlo k skokovému nárastu 

budovania vodárenskej infraštruktúry tzn., 
že sa prioritne uplatňovala kvantita a žiaľ, 
kvalita realizácie sa už nebrala tak do úvahy. 
Obdobne to bolo s úrovňou prevádzkovania 
týchto diel nehovoriac o opravách, údržbe 
či dokonca o ich obnove. Všetky tieto uka-
zovatele po štyridsiatom ôsmom roku veľmi 

Spodný rad zľava doprava: doc. Ing. Ľubomír Hyánek, PhD.; doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.; 
prof. Ing. Danica Barloková, PhD. Medzi rad: Ing. Anna Repíková. Vrchný rad zľava doprava: 
Ing. Adrian Holienčín, Dr.sc.techn.; prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.; Ing. Daniel Sztruhár, MSc., 
PhD.

trpeli. Rozvoj výroby sa uprednostňoval 
pred ochranou vôd a zľahčovali sa negatívne 
vplyvy na životné prostredie. Zoštátnenie 
pozemkov na to malo tiež významný vplyv, 
pretože postupne zanikal privátny záujem 
o ochranu svojho vlastníctva i z pohľadu 
ochrany životného prostredia.
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Výsledkom toho bolo, že v našom sektore 
narastal veľký rozdiel medzi napojenosťou na 
vodovod a kanalizáciou, ktorý ešte i dnes stále 
doháňame. Ako som už spomenul, v tom čase 
bolo podstatné zvyšovať produkciu výroby 
ako takú, čo si vyžadovalo najmä budovanie 
vodovodov. Až oveľa neskôr, keď už to bolo 
veľmi závažné a zreteľné, sme sa museli začať 
venovať problematike odvádzania odpado-
vých vôd a ich čistenia. 

Musím zdôrazniť, že takéto negatívne tren-
dy až tak výrazne ako u nás nenastali za že-
leznou oponou, najmä v západnej Európe, tam 
išlo oveľa viac o vyvážený rozvoj vodovodov, 
kanalizácií a prihliadalo sa k potrebe čistenia 
produkovaných odpadových vôd.

Ako významný míľnik v našom odbore na 
sklonku mojej profesnej kariéry bola tiež trans-
formácia vodární na akciové spoločnosti a tiež 
možnosť dofinancovať ekonomicky náročné 
budovanie vodovodov a kanalizácií pomocou 
eurofondov.

Je zrejmé, že prelomové obdobie po 89. 
roku malo vplyv celospoločenský a teda aj na 
komunitu vodohospodárov. Ako si ty vnímal 
resp. vnímaš tento prelom? 

Chcel by som sa vyjadriť ku komunikácii 
odborníkov pred 89 rokom a po ňom, ktorú 
vnímam viac menej obrátene.

V 60tich až 80tich rokoch minulého storočia 
význačný počet našich pedagógov veľmi úzko 
spolupracovali s praxou, pričom obvykle išlo 

o partnerský a veľmi otvorený vzťah založený 
nie na komerčnej báze, ale skôr na osobnej 
a odbornej spolupráci, s cieľom si vzájomne 
vypomôcť. Konkrétne, bolo to typické pre našu 
katedru, išlo o nadštandardné vzťahy predo-
všetkým s ústrednými štátnymi inštitúciami, 
s vodárňami a kanalizáciami, ale aj s niekto-
rými priemyselnými závodmi, ktoré boli buď 
významnými odberateľmi vody, ale často záro-
veň aj jej znečisťovatelia. Táto spolupráca sa-
mozrejme vyplývala zo spoločensko-politickej 
situácie v bývalom Československu. V tom čase 
bol tento typ spolupráce pre nás samozrejmý.

Kvalitatívny rozdiel spolupráce medzi uni-
verzitami a praxou som si uvedomil, až keď 
som bol na študijnom pobyte vo Fínsku, kde 
som zistil, že takáto úzka väzba tam prakticky 
vôbec neexistuje, obdobne to bolo aj pri náv-
števe mníchovských vodární. Osobne to tak 
vnímam, že podobná zmena postupne nastala 
i u nás po 89 roku a neskôr, keď sa vodárne 
stali vodárenskými akciovými spoločnosťami 
a došlo k privatizácii priemyselného sektoru. 
Zdá sa, že dnes, to čo bývalo kedysi bežné, 
prepojené a bezproblémovo prístupné už 
nedosahuje takú kvalitu spolupráce.

Na záver by som ťa chcel požiadať o vy-
jadrenie k zmenám, ktoré očakávaš, resp. 
ktorým smerom sa bude uberať budúcnosť 
nášho odboru.

Nechcem byť a nie som prognostikom 
nášho odboru a viem, že veľmi veľa faktorov 

rozhoduje a bude rozhodovať o jeho ďalšom 
vývoji, avšak osobne mám najväčšiu obavu 
z postupného, ale trvalého znižovania podielu 
kvalitnej vody v našej oblasti ako aj úbytku 
kapacity zdrojov vody vyvolanom vzrastom 
deficitu zrážok aj v takých regiónoch, akým 
je Slovensko. Druhým mojím znepokojením 
je stále sa prehlbujúca dlhodobá absencia 
obnovy jestvujúcej infraštruktúry vodovodov 
a kanalizácií, ktorá je v mnohým aglomeráci-
ách na hranici životnosti a čoskoro môžeme 
očakávať vážny problém jej prevádzkovej 
udržateľnosti.

Na záver chcem dodať, že ako dlhoročné-
mu bývalému pedagógovi mi je ľúto, že veľa 
ukazovateľov indikuje, že úroveň vzdelania 
na Slovensku trvale klesá vrátane univerzít. 
Žiaľ, tento trend preukazujú rôzne rebríčky 
vysokých škôl, štatistiky, ale aj plagiátorské 
kauzy. Je známym faktom, že veľa našich 
šikovných študentov odchádza za vzdelaním 
do zahraničia, a to najmä do Česka, ale čo je 
ešte horšie, pritom minimálny počet sa nám 
vracia späť. Dúfam, že moji mladší kolegovia 
napomôžu k zásadnému zvratu tohto negatív-
neho vývoja. To by ma snáď najviac potešilo.

Rozhovor s jubilantom zaznamenal v júni 
2020 a následne prepísal a upravil vrátane 
fotografií jeho dlhoročný kolega

doc. Ing. Juraj Námer, PhD.

UPOZORNĚNí
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list na předplatné časopisu Vodní hospodářství pro rok 2021!!! 

Předejte jej prosím účtárně k proplacení.

Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objednávají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list 
součástí časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu, kontaktujte nás prosím na administrace@vodnihospo-
darstvi.cz.

Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde 
o pokračování odběru a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru, abychom jednoznačně věděli, který odběr 
máme zrušit, nebo nám sdělte, že zálohový list, který jste právě obdrželi, nebudete platit. Ušetříte nám tím velice 
moc práce s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.

Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v odběru nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár minut 
a tuto skutečnost nám na výše uvedenou e-mailovou adresu dali na vědomí. Ušetříte nám tím práci a prostředky za 
vystavování upomínek.
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Členská schůze  
Asociace pro vodu ČR z.s.
Dne 14. září 2020 byla svolána do Konferenčního sálu Uniqhotelu 
v Českém Šternberku členská schůze CzWA. V letošním roce byla 
původně plánována na dubnový termín v Moravské Třebové, ale 
nakonec musela být odložena kvůli opatřením proti pandemii 
COVID-19.

Členové Asociace projednali body programu schůze, mezi nimi 
odsouhlasení změn v organizačních dokumentech CzWA a odkoupení 
podílu ve společnosti Vodní hospodářství s.r.o. od CzWA Service 
s.r.o. Byla schválena účetní uzávěrka za rok 2019 a výše členských 
příspěvků na rok 2021.

Usnesení členské schůze:
1. Členská schůze schvaluje 

a. zprávu o činnosti výboru CzWA za rok 2019,
b. zprávu o činnosti odborných skupin za rok 2019 a 
c. zprávu o hospodaření za rok 2019. 

2. Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 
2019. 

3. Členská schůze schvaluje ukončení členství členů č. 542 a 545 
z důvodu neuhrazení členských příspěvků za roky 2018 a 2019, 

pokud tito neuhradí členské příspěvky za roky 2018, 2019 a 2020 
do 31. 10. 2020.

4. Členská schůze schvaluje změny v základních dokumentech dle 
návrhu Výboru CzWA, a to:
a. úpravu Stanov CzWA,
b. úpravu Organizační řádu,
c. úpravu Zásad hospodaření,
d. úpravu Jednacího řádu,
e. úpravu Volebního řádu a
f. úpravu Etického kodexu.

 Členská schůze pověřila předsedu CzWA k registraci upravených 
Stanov.

5. Odkoupení 35% podílu společnosti Vodní hospodářství s.r.o. Aso-
ciací pro vodu ČR, z.s., od CzWA service s.r.o. za pořizovací cenu.

6. Členská schůze schvaluje, aby výše členských příspěvků pro rok 
2021 zůstala nezměněna.
Po členské schůzi následovala diskuse o ideových tématech CzWA, 

o které se můžete více dozvědět na jiném místě těchto Listů CzWA.
Děkujeme všem za účast!

doc. Ing. David Stránský
david.stransky@cvut.cz

Stanovisko výboru CzWA k rozhodnutí 
vlády o přípravě kanálu D-O-L
Vláda dala zelenou první etapě zamýšleného kanálu DOL s náklady 
15 mld. korun. Na oficiálních stránkách projektu se tvrdí, že dílo bude 
mít kromě ekonomických přínosů také zlepšení vodohospodářské bi-
lance, protipovodňovou ochranu a pozitivní vliv na životní prostředí 
zvýšením biodiverzity a obnovou vlhkých biotopů. Tyto přínosy ov-
šem nejsou nikde podrobně vysvětleny, naopak se řada renomovaných 
odborníků proti těmto proklamacím ostře vymezila.

Dobrou zprávou je, že Vláda ČR je připravena investovat do vo-
dohospodářského projektu s předpokládaným ekologickým užitkem 
částku cca 15 miliard Kč. Vyzýváme proto k tomu, aby při posuzo-
vání projektu byla zvážena i varianta „nulová“ z hlediska výstavby 
koridoru DOL, při které by tyto prostředky byly investovány např. do 

ochrany půdy, návratu přírodní krajiny, vodoochranných projektů 
nebo nádrží pro lidskou a zemědělskou potřebu. Řádný hospodář by 
měl učinit tak velkou investici do vodního hospodářství až ve chvíli, 
kdy bude zřejmé, že investice je nasměrována tak, aby byl její efekt 
maximální.

Jedná se o projekt, na kterém by měl být široký konsenzus a který by 
měl být prozkoumán ze všech hledisek případných dopadů na životy 
našich občanů a naše životní prostředí. Chybí nám proto systematická 
otevřená diskuse na toto téma, stálá pracovní skupina se zastoupením 
širokého spektra odborníků.

Naše Asociace je připravena se na takové práci podílet, neboť hlav-
ní činností našeho spolku je ochrana vody a vodního prostředí, její 
dostupnost a kvalita.

Výbor CzWA

konference  
Mladá voda břehy mele 2020
Jedna z mála odborných akcí vodárenského oboru, kterou se letos 
i přes celosvětovou pandemii onemocnění COVID-19 podařilo uspo-
řádat, byla konference Mladá voda břehy mele 2020.

I s potřebnou dávkou štěstí se organizátorům z Young Water Profe-
ssionals Czech Republic povedlo 2. ročník této konference z pů-
vodního červnového termínu přesunout na začátek září, kdy ještě 
bylo možné akci uspořádat. Ve dnech 8. a 9. září se tak na Fakultě 
chemické VUT v Brně sešlo, s nosem a ústy zakrytými rouškami, na 
60 účastníků konference. Většinu z nich tvořili studenti z univerzit 
napříč Českou republikou, ale nechyběli ani mladí odborníci z praxe. 
Účastnící konference se v rámci odborného programu setkali s tématy 
z různých oborů vodního hospodářství.

Zahájení konference a přivítání účastníků zaznělo z úst Ing. Filipa 
Harciníka, předsedy YWP CZ, Mgr. Martiny Repkové, Ph.D., prodě-

kanky Fakulty chemické VUT v Brně, a videopozdrav zaslal také prof. 
Ing. Jiří Wanner, DrSc., předseda programového výboru konference.

Program konference zahájil svou přednáškou „Vodohospodářské 
výzvy“ technický a obchodní ředitel Veolia ČR Ing. Ondřej Beneš, 
Ph.D., MBA, LLM. Na jeho přednášku, zmiňující nové projekty ve 
vodárenství, ale zejména výzvy pro nastupující generaci vodárenských 
odborníků, navázala bohatá diskuse. Program následně pokračoval 
sekcí Čištění vod, ve které zaznělo celkem pět velmi zajímavých 
přednášek.

Po přestávce, během které kromě občerstvení probíhala diskuse 
mezi jednotlivými účastníky konference, byla na řadě sekce Mikro-
polutanty, kterou svou přednášku „Není mikropolutant jako mikro-
polutant“ uvedla doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D., z Fakulty stavební 
ČVUT v Praze. Že je téma mikropolutantů velmi „žhavé“, se prokázalo 
díky dotazům z publika, které byly kladeny nejen klasickou formou, 
ale i s využitím webové aplikace BestTalk, která účastníkům umožnila 
klást otázky v průběhu přednášky. 
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První den konference byl zakončen posezením v restauraci Porto-
riko, kde pokračovala diskuse k jednotlivým přednáškám a tématům 
konference, a účastníci konference měli také možnost navázat profesní 
kontakty pro možnou budoucí spolupráci.

Druhý den konference a sekce Vodárenství byla zahájena přednáš-
kou „Pitná voda – jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ Mgr. Jiřího 
Paula, místopředsedy CzWA a ředitelem společnosti VAK Beroun. Při 
této přednášce došlo k vyzkoušení prezentace formou videohovoru, 
která nás bohužel v blízké budoucnosti u odborných akcí zřejmě 
nemine. 

Čtvrtou a poslední sekcí konference byla sekce Hydepark vody. Tu 
uvedl Ing. Petr Dolejš, Ph.D., z VŠCHT Praha s přednáškou „Využití 
cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem sní-
žení emisí do vodního ekosystému“. Přednáška i následná diskuse k ní 
všem účastníkům ukázala, že téma průmyslu 4.0 se stává součástí 
vodního sektoru také v České republice. 

Na závěr konference proběhlo vyhlášení nejlepší přednášky a nej-
lepšího posteru konference. O vítězi rozhodovali sami účastníci, 
kteří přes webovou aplikaci BestTalk mohli kromě kladení dotazů 
přednášejícím také každou z přednášek ohodnotit.

Ocenění za nejlepší přednášku konference získala Ing. Hana Brun-

Výherci ocenění za nejlepší přednášku a poster konference, zleva: 
Ing. Filip Harciník, předseda YWP CZ; Ing. Dominik Andreides, ví-
těz ocenění za nejlepší poster konference; Ing. Hana Brunhoferová, 
vítězka za nejlepší přednášku konference; Mgr. Martina Repková, 
Ph.D., proděkanka Fakulty chemické VUT v Brně; Jana Šmídková, 
Asociace pro vodu ČR.

Úvodní přednáška konference v podání Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., 
MBA, LLM.

hoferová z University of Luxembourg s přednáškou „Eliminace mikro-
polutantů z odpadních vod – užití kořenových čistíren jako technologie 
pro čištění odtoku z čistírny odpadních vod“. V posterové sekci získal 
ocenění Ing. Dominik Andreides z VŠCHT Praha s posterem na téma 
„Biologická konverze syngasu na biomethan pomocí dvoustupňového 
procesu anaerobní fermentace“. Oběma oceněným gratulujeme!

Děkujeme přednášejícím a účastníkům, že i přes komplikovanou 
situaci na konferenci dorazili a respektovali potřebná hygienická 
opatření. Nyní, více jak měsíc po konání, můžeme s úlevou konstato-
vat, že v rámci konference nedošlo k žádnému přenosu onemocnění 
COVID-19.

Poděkování patří také partnerům konference – společnosti Veolia 
Česká republika, a.s., Amcon Europe s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o., ASIO, 
spol. s.r.o., BestTalk a Inspiringrowth.

Ing. Filip Harciník
filip.harcinik@ywp.cz

Webový seminář EWA k opětovnému 
využívání vody 
Dne 16. září 2020 uspořádala Evropská asociace pro vodu EWA první 
z řady webových seminářů na různá odborná témata. Tyto webové 
semináře jsou náhradou za Evropské vodní sympozium, které se 
mělo konat v květnu 2020 v Mnichově jako součást odborného do-
provodného programu veletrhu IFAT. Odborný doprovodný program 
byl nakonec bez náhrady zrušen jako celý veletrh, jehož další ročník 
se bude konat až v roce 2022. Jedna z tematických sekcí Evropského 
vodního sympozia byla věnována problematice opětovného využívání 
vody jako součásti oběhového hospodářství Evropské unie. Odborným 
garantem sekce byl prof. Wanner z VŠCHT Praha, který byl poté po-
žádán, aby pro EWA připravil i program webového semináře a vlastní 
seminář i moderoval. Jelikož bylo v období od května do září 2020 
mezitím přijato nové nařízení EU k recyklaci vody (v plném znění 
názvu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/741 
ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné 
využívání vody), vycházel program webového semináře z tohoto na-
řízení s cílem ukázat i praktické aplikace v Evropě i ve světě. Webový 
seminář organizačně zajištovala paní Maj Britt Rosenmeyer Olsen, 
zástupkyně ředitele sekretariátu EWA, která seminář i uvedla. Webový 
seminář se konal v prostředí profesionálního konferenčního softwaru, 
který umožňoval moderátorovi představovat jednotlivé přednášející 
a řídit diskusi stejně jako při „kontaktních“ akcích. Samozřejmá byla 
i prezentace přednášek přes celou obrazovku. Vzhledem k tomu, že 
se seminář konal on-line, zúčastnili se jej i účastnící mimo Evropu, 
kteří by patrně na klasický seminář do Evropy nepřijeli. V době konání 
akce bylo připojeno na 50 platících posluchačů. 

První přednáška prof. Wannera byla věnována novému nařízení EU 
a situaci v recyklaci vod v Evropě. V úvodu byly shrnuty důvody pro 
zavádění opětovného využívání vody, k nimž patří zejména:
• častější a opakované periody sucha;
• zvyšující se vodní stres ve stále větším počtu zemí EU;
• rostoucí potřeba vody pro zemědělství, průmysl a lidskou spotřebu;
• neustále rostoucí cena vody pitné, což na druhou stranu zlepšuje 

ekonomiku opětovného využívání vody;
• pokrok v technologiích čištění i terciárního dočišťování odpadních 

vod a možnost vyrábět takovou kvalitu recyklované vody, která 
odpovídá účelu použití;

• zvyšující se akceptace recyklované vody veřejností, která jí považuje 
za součást oběhového hospodářství. 
V další části přednášky byly shrnuty dostupné údaje o objemech 

recyklovaných vod a účelech jejich používání v jednotlivých státech 
EU a zmíněné některé příklady pro jednotlivé oblasti opětovného 
využívání vody. Závěrečná část přednášky pak popsala cestu EU k jed-
notnému nařízení a vysvětlila cíle a účely nařízení, obsah jednotlivých 
paragrafů i obou příloh týkajících se kvality recyklovaných vod, způ-
sobu její kontroly a řízení rizik spojených s opětovným využíváním 
vody. V závěru přednášky vyjádřil prof. Wanner přesvědčení, že tímto 
nařízením dostávají členské státy EU jednotný a účinný právní nástroj 
pro opětovné využívání městských odpadních vod nejen v zeměděl-
ství, ale i v průmyslu, údržbě městské infrastruktury a zeleně a pro 
ochranu životního prostředí obecně. 

Další přednášku přednesl prof. Jens Haberkamp z Univerzity apli-
kovaných věd v Münsteru, SRN, který je zároveň mluvčím odborné 
skupiny pro recyklaci vod Německé asociace pro vodu DWA. Jeho 
příspěvek byl věnován technologiím terciárního čištění, které jsou 
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dnes v provozním měřítku k dispozici pro produkci recyklované vody 
v „zařízeních pro výrobu recyklované vody“ (v terminologii nařízení 
EU). Jeho přednáška vycházela ze dvou příruček, které DWA vydala 
pro tuto oblast, a sice: 
• Treatment Steps for Water Reuse, 2008;
• Non-potable Water Reuse, 2019.

Druhá příručka definuje požadavky na kvalitu vody v následujících 
oblastech:
• zavlažování v zemědělství;
• zavlažování městské zeleně a při tvorbě krajiny;
• ostatní použití v urbanizovaných oblastech (mytí vozovek, ochla-

zování, aj.);
• průmyslové použití. 

V další přednášce seznámil prof. José Matos z University Lisabon 
posluchače s realizací rozsáhlých projektů opětovného využívání vody 
v Lisabonu pro zavlažování městské zeleně. Ukázal, jak bylo postupně 
využívání recyklované vody zahrnuto do strategického plánu využí-
vání vodních zdrojů města. Recyklovaná voda je ve městě využívána 
pro údržbu velkých parků jednak v nové revitalizované městské čtvrti 
Alcantara a jednak v známé čtvrti kolem řeky Tejo, která byla vybudo-
vána pro Expo 1998. Zdrojem vody jsou místní městské ČOV, přičemž 
ČOV Alcantara je podobně jako NVL ÚČOV Praha postavena částečně 
v podzemí se zelenou střechou na betonové konstrukci. Recyklovaná 
voda je dále v Lisabonu využívána pro tyto účely: 
• chlazení/ohřev v průmyslu;
• proplachování stok;
• mytí zařízení, automobilů a vozovek;
• pro požární účely;
• vytváření vodních ploch pro rekreační účely.

Další přednášku na semináři přednesla Dr. Eileen J. O’Neill, která 
dnes působí jako soukromý konzultant, ale do roku 2019 pracovala 
řadu let jako výkonná ředitelka americké WEF (Water Environment 
Federation). Dr. O’Neill prezentovala řadu recyklačních projektů 
z následujících oblastí opětovného využívání vody: 
• zavlažování trávníků a zahrad v Kalifornii;
• zavlažování zemědělských pozemků, zavlažování pro krajinářské 

účely na Floridě;
• doplňování zdrojů podzemích vod, Orange County, Kalifornie;
• nadlepšování zdrojů povrchových vod, Virginie. 

Kromě popisu technického řešení a požadované kvality recyklované 
vody se Dr. O’Neill soustředila i na problematiku přístupu veřejnosti 
k recyklačním projektům. Ukazuje se, že pro úspěch recyklačních 
projektů je důležité nejen úspěšné a bezpečné technické řešení, ale 
také souhlas dotčené veřejnosti. To bylo dokumentováno na několika 
úspěšných projektech, např. na projektu doplňování zdrojů podzem-
ních vod v oblasti San Diego v Kalifornii. Díky intenzivně vedené 
kampani s využitím nezávislých expertů se podařilo v r. 2019 zvrátit 
ve veřejném hlasování původní rozhodnutí tamějších úřadů zastavit 
projekt recyklace vyčištěných odpadních vod pro účely doplňování 
místních aquiferů. 

Poslední přednášku připravil Dr. Josef Lahnsteiner z Rakouska, 
který působí jako ředitel skupiny VA TECH WABAG pro technologie, 
výzkum a vývoj. Dr. Lahnsteiner se podílel přes 35 let jako expert na 
řadě velkých recyklačních projektů po celém světě. Mj. působí mnoho 
let jako konzultant a člen představenstva společností provozujících 

známé recyklační systémy v městě Windhoek v Namibii. V roce 
2019 se stal Dr. Lahnsteiner předsedou skupiny specialistů IWA pro 
opětovné využívání vody. Vzhledem k jeho rozsáhlým mezinárodním 
zkušenostem byla jeho přenáška nazvána „Stav opětovného využívání 
vody z mezinárodní perspektivy“. 

První část této přednášky byla věnována velkým projektům recyk-
lace městských odpadních vod s využitím ve městech a pro environ-
mentální účely. Např. Káhira v Egyptě využívá pro tyto účely 80 000 
m3/d z recyklačního zařízení Madinaty zpracovávajícím odpadní vody 
od cca 1 milionu obyvatel Nové Káhiry. Dalším příkladem bylo zaříze-
ní pro recyklaci odpadních vod v městě Jubail v Saudské Arábii, které 
produkuje 120 000 m3/d vody pro zavlažování zeleně a doplňování 
vody v mokřadech s ptačí rezervací. Další část přednášky byla věno-
vána využití recyklované vody pro průmyslové účely, např. pro roz-
sáhlé průmyslové komplexy v okolí města Chennai v Indii, které bude 
v roce 2022 hostit další konferenci IWA o opětovném využívání vody. 
Poslední část přednášky se zabývala projekty opětovného využívání 
vody pro pitné účely. Zde byly představeny ty nejznámější projekty:
i) Nepřímého využívání pro pitné účely jako doplňování podzemních 

vod v Orange County či v San Diegu v Kalifornii, v Toreele v Belgii 
či zdrojů podzemních vod pro město Perth v Austrálii. 

ii) Přímého využívání pro pitné účely jako Windhoek, Namibia, Bea-
fort, JAR, Big Spring, Wichita Falls či El Paso v USA. Samozřejmě 
největší pozornost byla věnována projektu ve Windhoeku, kde byla 
detailně popsána i použitá technologie a dosahovaná kvalita vody. 
Dr. Lahnsteiner zakončil svou přednášku konstatováním, které lze 

považovat i za souhrn celého webového semináře: „Opětovné použití 
a recyklace vody představují hlavní faktor ekonomicky udržitel-
ného a sociálního rozvoje životního prostředí.“

Všechny přednášky na webovém semináři byly nahrávány a EWA 
uvolnila tyto nahrávky pro použití odbornou veřejnosti. První před-
nášku věnovanou recyklaci vod v Evropě a novému nařízení EU 
spolu s částí diskuse lze nalézt na adrese: https://www.youtube.com/
watch?v=01w7aAz99NM&t=415s. Zbývající čtyři přednášky jsou ulo-
ženy na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=OP_rqF91-
-yI&feature=youtu.be 

Tento první odborný webseminář EWA ukázal, že i touto formu lze 
připravit zajímavou odbornou akci, která poskytne potřebné informa-
ce, aniž by zájemce musel někam složitě cestovat, shánět ubytování 
apod. Zdá se, že bez ohledu na aktuální pandemickou situaci se 
i v budoucnu bude výměna informací ubírat tímto směrem. EWA 
proto připravila již celou sérii webových seminářů, jak mohou zájemci 
zjistit na stránkách Asociace: https://www.ewa-online.eu/events.html.

prof. Jiří Wanner 
předseda OS Čištění a recyklace  
městských odpadních vod CzWA

jiri.wanner@vscht.cz

Ideocon
Již několik let pracujeme v Asociaci na čtyřech nosných ideových 
tématech. Před letošním, v pořadí třetím Ideoconem jsme přistoupili 
k organizační změně, od které si slibujeme hlavně soustavnější práci 
na tématech a lepší přenos informací. Jednotlivá témata byla přiřaze-
na odborným skupinám, které budou práci na tématech organizovat 
a budou prostředníkem za tato témata směrem k výboru nebo i vně 
Asociace. Rozdělení je následovné:
• Kvalita vypouštěné vody z ČOV, principy stanovení limitů – OS REP
• Opětovné užívání vod a kalů – OS ČR MOV
• Dešťové vody ve městech – OS OUÚ
• Specifické polutanty – OS Vod

Původní záměr byl zahájit Ideocon po skončení členské schůze 
CzWA, prezentovat vývoj v tématu od poslední schůzky a pokračovat 
debatou a plánováním, jak dál. Protože ale termín schůze a Ideoconu 
spadl do období koronavirové nejistoty, rozhodl výbor o jeho zrušení. 
Přesto jsme využili toho, že se nás přece jen na dvě desítky členů sešlo 

na členské schůzi, a o tématech Ideoconu jsme si více než hodinu 
povídali.

Výsledkem debaty bylo mimo jiné to, že se skupina ČAO chopila 
nového, již dříve diskutovaného, tématu Venkov. Shodli jsme se na 
tom, že toto téma má stále větší význam a z pohledu koncepce vý-
roby, distribuce, odvádění a čištění vody vyžaduje jiné přístupy než 
velká sídla.

Jaký bude další postup? Pasivní čekání na dobu, kdy budeme moci 
zasednout ke stolu a v klidu a pohodě řešit témata bližší i vzdálená, se 
nám v současné situaci jeví jako zbytečná ztráta času. I když víme, že 
právě osobní setkávání je pro náš národ nejinspirativnějším způsobem 
komunikace (nemluvě o možnosti podpořit debatu douškem či lokem 
vybraného nápoje), myslíme si, že stojí za pokus posunout naše témata 
o kus dál prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace. 

CzWA proto pořídila licence a doménu na MS Teams, kde vznikne 
pro každé téma samostatná skupina s možností chatu, ukládání sou-
borů a pořádání zvukových nebo video schůzek. Přístup do MS Teams 
bude zřízen i všem členům skupin na základě pokynů vedoucích.

https://www.youtube.com/watch?v=01w7aAz99NM&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=01w7aAz99NM&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=OP_rqF91-yI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OP_rqF91-yI&feature=youtu.be
https://www.ewa-online.eu/events.html
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konference MĚSTSké VODy – 
URbAN WATER 2020
Pod záštitou odborné skupiny „Odvodnění urbanizovaných území 
CZWA“ a výzkumného centra AdMaS pořádala fy ARDEC s.r.o. ve 
dnech 1.- 2. října 2020 ve Velkých Bílovicích již XX. ročník konference 
„MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“. Mediálním partnerem konfe-
rence byl STAVEBNÍ SERVER.com, časopis VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
a internetový portál VODOVOD INFO. Hlavním partnerem konference 
byla firma PREFA Brno a.s. 

Dalšími partnery konference byly firmy ACO Stavební prvky, AQUA 
PROCON s.r.o., DHI a.s., ENVI-PUR s.r.o., HUBER CS, s.r.o., KUNST 
s.r.o., Pipelife Czech s.r.o.,  REKUPER Sychrov s.r.o., VAG s.r.o., VODA 
CZ s.r.o., ZEPRIS s.r.o.

V přilehlých prostorách probíhala doprovodná výstava, kde vy-
stavovaly kromě partnerů konference také firmy DISA s.r.o., EUTIT 
s.r.o., GEREX s.r.o., HENLICH s.r.o., HIDROSTAL Bohemia, KASI s.r.o., 
KROHNE CZ, NICOLL Česká republika, Prostředí a fluidní technika 
s.r.o., SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., Titan Metalplast s.r.o., TECH-
NOMA, Tra-Sig-Ma s.r.o., Vogelsang s.r.o. a WAVIN Czechia.

Konference Městské vody 2020 si tradičně zachovala vysokou úro-
veň přednesených příspěvků. Program konference byl rozdělen do 
3 bloků. Celkem bylo předneseno 24 příspěvků. Vzhledem ke složité 
situaci s COVID-19 se z účasti, často na poslední chvíli, omluvila 
řada delegátů. Program konference byl z toho důvodu zredukován 
do velkého sálu a bylo rozhodnuto, že přednášky budou přenášeny 
živě pomocí Microsoft TEAMS a že bude také umožněno vybraným 
přednášejícím přednést svou přednášku on-line. Firma ARDEC s.r.o. 
opět prokázala, že je absolutní špičkou v pořádání konferencí v ČR 
a že je schopna zorganizovat kvalitní konferenci i za situace, kdy 
všichni ostatní konference zrušili. Lze předpokládat, že tento nový 
směr, kombinace prezenčních a on-line vystoupení do budoucna 
převezmou po vzoru fy ARDEC s.r.o. i ostatní pořadatelé konferencí. 

Konferenci zahájil za programový výbor Petr Hlavínek, který přivítal 
účastníky a poděkoval partnerům konference za podporu, bez které 
by nebylo možno konferenci a tradiční společenský večer na zámku 
Lednice uspořádat na tak vysoké úrovni. Vyzdvihl práci programového 
výboru, kterému se podařilo sestavit zajímavý program reflektující 
současné problémy vodního hospodářství měst a obcí. Za skupinu 
odvodnění urbanizovaných území přivítal účastníky Karel Pryl.

Odborný blok byl zahájen příspěvkem Ivany Vráblíkové ze SFŽP 
ČR „Financování vodohospodářské infrastruktury – aktuální stav, 
výhled“, ve kterém autorka představila dotační možnosti Státního 
fondu životního prostředí. Další příspěvek, který přednesla Karla 
Ferinová, se zaměřil na „Poplatkovou agenda z pohledu správce 
poplatku“. Třetí přednášku, která byla přednesena on-line přes pro-
středí MICROSOFT TEAMS „Vliv klimatické změny na hydraulické 
a látkové zatížení a na procesy čištění městských odpadních vod“ 
přednesl Jiří Wanner. Dopady klimatické změny do čistírenství lze 
očekávat zejména v těchto směrech u vlastní produkce odpadních 
vod, snížení množství odpadních vod, zakoncentrování odpadních 
vod a vliv zvyšování teploty odpadní vody na kinetiku biologických 
dějů i přestupu kyslíku do aktivace změny ve složení i teplotě od-
padních vod vedou i k změnám v mikrobiální ekologii aktivovaných 
kalů, zejména pokud jde o poměry mezi vločkotvornými a vláknitými 
mikroorganismy i mezi vláknitými mikroorganismy směrem k domi-
nanci pěnotvorných vláknitých mikroorganismů. Přenos přednášky 
byl tak kvalitní, že si většina účastníků konference ani neuvědomila, 
že profesor Wanner není s námi v sále. Přednášku „Realizace systé-
mu autonomního lokálního výstražného systému pro oblast Tomi-
slavgradu v Bosně-Hercegovině - projekt s podporou inovačních 
aktivit z fondů UNDP“ přednesl Evžen Zeman. Tým navrhovatelů 

pod vedením expertů z EZ Hydroinformatics, s.r.o., navrhl projekt na 
systém autonomní a včasné výstrahy pro oblast krasových jevů v ob-
lasti Tomislavgrad. Povodí se nachází v Bosně-Hercegovině v povodí 
řeky Ričiny, kde dochází k velmi obtížné predikci vzniku bleskových 
povodní, protože propojení povrchového a podzemního odtoku je 
v krasových oblastech velmi komplikované. Bleskové povodně se 
v lokalitě povodí vyskytují pravidelně. 

Příspěvek „Vliv technologií úpravy na obsah energie v kalu“, 
který přednesl Karel Hartig, se zabýval moderními metodami zpra-
cování kalů a jejich energetického využívání. Příspěvek „Přehod-
nocení směrnice EU o čistírenských kalech“, přednesl Miroslav 
Kos. Směrnice 86/278/EEC (Sewage Sludge Directive, dále SSD) byla 
přijata před více než 30 lety s cílem upravit používání čistírenských 
kalů v zemědělství tak, aby se zabránilo škodlivým vlivům na půdu, 
rostliny, zvířata a člověka. Cílem směrnice připravované je podpořit 
využívání čistírenských kalů v zemědělství za bezpečných podmínek, 
přičemž hlavním cílem je dosažení souladu s akčním plánem oběhové-
ho hospodářství EU, Green Deal, strategií bio-hospodářství a strategií 
„Farmto-Fork“, kdy hlavním cílem je opětovné získávání živin. Dále se 
zdůrazňuje, že je třeba vzít v úvahu „kontaminanty vzbuzující obavy 
(např. organické chemikálie, jako jsou léčiva a jejich zbytky, PAH 
a PFAS, prostředky personální péče a mikroplasty)“.  

Příspěvek „Sušárna kalu HUBER BT16 - ČOV Innsbruck“, který 
přednesl Jiří Musil. Příspěvek „Stanovení množství odlehčovaných 
odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory 
na přítoku do ČOV Brno–Modřice“ přednesl Jiří Ježek. Změna legis-
lativy zavedla povinnost měřit množství odpadních vod z poslední 
odlehčovací komory před čistírnou odpadních vod. Splnění tohoto 
legislativního požadavku vedlo k novému návrhu měřicího systému. 
Příspěvek „Future City Flow, systém na podporu rozhodování pro 
minimalizaci vlivu kanalizace na vodní toky“ přednesl Milan Su-
chánek. Future City Flow (FCF) je systém pro podporu rozhodování 
pro dlouhodobé plánování opatření nátoku a infiltrace vody do kana-
lizace. Kombinuje nově vyvinutou metodu pro rychlejší hydrodyna-
mické modelování s automatickými výpočty klíčových hodnotících 
ukazatelů a uživatelsky přívětivou webovou platformou. Pomocí 
tohoto nástroje si mohou osoby s rozhodovací pravomocí a zúčastněné 
strany i inženýři rozšířit své znalosti o možných opatřeních a hledat 
strategie pro ekonomicky efektivní snižování vlivu přepadů z oddě-
lovacích komor na recipienty.

Odpolední sekce ve velkém sále byla věnována partnerům a vysta-
vujícím firmám, jejichž zástupci seznámili účastníky s nejnovějšími 
výrobky a trendy v oblasti odvádění odpadních vod. Příspěvek „Tvár-
ná a šedá litina v technologiích čištění odpadních vod“ přednesl 
Zdeněk Brázda. Robert Kostolány z fy EUTIT vystoupil s příspěvkem 
„Speciální tvarovky z taveného čediče pro použití v kanalizacích“. 
Příspěvek fy PREFA „Obloukové betonové trouby – ukončení vývoje 
a projektová příprava“ prezentovala Jitka Zbořilová. Příspěvek fy 
ZEPRIS „Sanace tlakových a netlakových potrubí“ přednesla Kate-
řina Vosková a Juraj Barborik z fy Saint Gobain prezentoval příspěvek 
„Praktická realizace a navrhování potrubních sítí ve složitých 
a nestandardních podmínkách“.

Příspěvek „Prostorově distribuovaná srážková data v modelech 
odvodnění hl. m. Prahy – implementace a testování“ přednesl 
Vojtěch Bareš. V tomto příspěvku jsou porovnány tři různé systémy 
pozorování srážek s ohledem na schopnost reprodukovat odtok měst-
ských srážek v měřítku města: i) síť srážkoměrů provozovaná městem 
Praha, ii) neupravený meteorologický radarový produkt poskytovaný 
Českým meteorologickým ústavem a iii) srážky získané ze sítě ko-
merčních mikrovlnných spojů provozovaných v celulárních sítích 
backhaul. Hodnocení se zaměřuje na odtok na výstupu povodí, který je 
monitorován průtokoměry, a na rozdílech v simulovaných odlehčova-

Po přípravách, které byly v tématech učiněny na minulých Ideo-
conech a mezi nimi, bychom rádi dospěli v prvním kvartálu příštího 
roku k definování poslání neboli mise daného tématu. Na toto poslání, 
které je stručným vyjádřením konečného požadovaného stavu, navá-
žeme v jednotlivých skupinách formulací vize a z ní vycházejících 
postupných kroků a cílů. Pevně věříme, že na konci příštího roku 
budeme moci představit u každého z témat strategický materiál slou-
žící Asociaci nejen k nasměrování vlastní práce, ale i k prosazování 
postojů i mimo CzWA. 

Tento postup zapadá i do nové iniciativy výboru, kterou je pub-
likování manifestu – hlavních cílů Asociace určených pro širokou 

veřejnost. Po vzoru EWA a IWA bychom rádi připravili v pár bodech 
představení našich idejí v takové formě, abychom tím představili naši 
práci a naše směřování. Výše uvedených pět témat se stane základním 
kamenem tohoto manifestu. 

Pevně věříme, že doba vhodná pro osobní setkávání není daleko 
před námi.

Mgr. Jiří Paul 
místopředseda výboru

jiri.paul@vakberoun.cz
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cích komorách. Příspěvek „Alternativní využití bionosičů Levapor“ 
přednesla Veronika Hanušová. Příspěvek popisuje problém s nárazově 
zvýšenými koncentracemi dusičnanového znečištění na odtoku z ČOV 
průmyslového podniku, zabývajícího se farmaceutickou výrobou, 
a testování možnosti postdenitrifikace za pomoci bionosičů Levapor.  
„Vývoj bilančního software „cross“ a pásové sušárny čistírenských 
kalů“ přednesla Lucie Houdková. Software cross je výpočetní nástroj, 
který vznikl zejména pro vytváření materiálových a energetických bi-
lancí stávajících čistíren odpadních vod. SW umožňuje nalézt vhodné 
zdroje nízkopotenciálního tepla pro sušení kalu. Odpolední sekce byla 
ukončena příspěvkem „Mikrobublinná flotace – nová alternativa 
pro čištění průmyslových odpadních vod“, který přednesl Radek 
Vojtěchovský ze společnosti ENVI-PUR s.r.o. 

Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla věnována prezenta-
ce výzkumných pracovníků skupiny EGAR VODA centra AdMaS, 
které je špičkovým pracovištěm na evropské úrovni. „Materiálová 
transformace gastro odpadu termickou pyrolýzou“ přednesl Jakub 
Raček. S ohledem na novou legislativu v ČR, související se zákazem 
gastro odpad používat pro zkrmování hospodářských zvířat, dále 
zákazem gastro odpad drtit a vypouštět do kanalizace, je potřeba najít 
nový způsob jeho materiálové transformace do podoby využitelného 
produktu, a to s respektováním principů oběhového hospodářství. 
Vhodnou technologií zpracování je pyrolýza s výslednými produkty: 
pevný uhlíkatý produkt (biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn 
(syngas), které umožňují následnou aplikaci v zemědělství, hodí 
se k energetickému nebo jinému materiálovému využití. Příspěvek 
„Biologická dostupnost fosforu z čistírenského kalu“ přednesl Tomáš 
Chorazy. Cílem příspěvku bylo sumarizovat informace o možnostech 
recyklace fosforu z čistírenského kalu, a to nejen z pohledu celkové 
možnosti výtěžnosti, ale i zhodnocení jeho vhodných forem z po-
hledu biologické dostupnosti fosforu získaného z čistírenských kalů 
různými metodami včetně jeho termického zpracování. Je zřejmé, 
že využití upravených čistírenských kalů v zemědělství může po-
moci výrazně snížit množství minerálních hnojiv a zajistit recyklaci 
biogenních látek. Ivo Korytář ve svém příspěvku „Využití biocharu 
pro čištění odpadních vod z tunelů“ shrnul nejnovější poznatky 
týkající se čištění odpadní vody z silničních využití biocharu pro 
jejich čištění. Příspěvek „Možnosti využití sušeného čistírenského 
kalu“ přednesl Jan Ševčík. Tento příspěvek rekapituluje dostupné 
alternativy pro zpracování sušeného kalu pomocí tepelných a jiných 
metod, které nabízejí výhody materiálové nebo energetické transfor-
mace tohoto materiálu, nebo kombinaci obou. Příspěvek „Testování 
účinnosti čištění a rekuperace tepla šedých odpadních vod“, který 
přednesla Kristýna Velikovská, se zabýval shrnutím nejnovějších 
poznatků v oblasti rekuperace tepla z odpadní vody a představením 
cílů a navržených prototypů řešeného projektu TAČR „Získávání 
a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím 
vyčištěné vody“. Příspěvek „Online monitoring technického stavu 
dvouplášťové kanalizace“, který přednesl Tomáš Macsek, se zabýval 
možností použití levných snímačů pro detekci úniků v kanalizacích 
s dvojitou stěnou. Experimenty využívající optický senzor, senzor 
vlhkosti, sondy pro detekci plynů a optické kabely byly prováděny 
za laboratorních podmínek. Nastavení experimentu zahrnovalo dva 
zapečetěné průlezy a jeden dvojstěnný kanál mezi těmito průlezy 
v délce 4 m. Provedené experimenty ukázaly použitelnost testovaných 
senzorů a okrajové podmínky jejich aplikace. 

Sborník z konference, ve kterém jsou uvedeny i příspěvky auto-
rů, kteří se konference nemohli účastnit, je možné si objednat na 
www.ardec.cz. Ve sborníku najdete kromě prezentovaných příspěvků 
také příspěvky „Vývoj produkce a složení splaškových odpadních 
vod za posledních 20 let – případová studie Praha, Jižní město“ 
autorů Jindřich Bernard, Andrea Holanová, Jakub Hejnic, Petr Sýkora; 
„Doceňujeme význam zelenej infraštruktúry v našich mestách? 
autorů Zuzana Vranayová Zuzana Poórová; „Manažment spraco-
vania sedimentov zachytených v dažďových vpustoch jednotnej 
kanalizácie“ autorů Gergely Rózsa, Kristína Lukáčová, Marek Šutúš, 
Ivona Škultétyová; „Štatistická analýza denných zrážkových úhr-
nov v stanici Kamenica nad Cirochou“ autorů Adam Repel, Martina 
Zeleňáková, Helena Hlavatá, Pavol Purcz; „Návrh a implementácia 
vodozádržných opatrení pre navrhované stavebné objekty“ autorů 
Gabriel Markovič Martina Zeleňáková; „Vplyv extrémnych zrážok na 
jednotnú kanalizáciu“ autorů Réka Wittmanová, Jaroslav Hrudka, 
Ivana Marko, Štefan Stanko; „Nové polymerní hmoty systémů pro 
bezvýkopovou sanaci kanalizačních řadů“ autorů Jana Hodná, 
Jakub Hodul, Rostislav Drochytka, Michaela Seidlová, a „Adaptácia 

miest na zmenu klímy pomocou princípov mestského a krajinného 
plánovania“ autorů Ágnes Agócsová, Michaela Högyeová.

První den konference byl zakončen společenským večerem v jíz-
dárně státního zámku Lednice. Společenský večer, který se tentokrát 
konal v komorním duchu a zúčastnilo se jej cca 70 delegátů, poskytl 
prostor pro řadu neformálních diskusí i získání osobních kontaktů 
mezi účastníky konference. K poslechu hrála cimbálová hudba Břec-
lavanka. Pro účastníky byla přichystána ochutnávka moravských 
vín ze špičkových vinařství „Vinařství Stanislav Mádl“, a „Vinařství 
Reisten“. Bohaté občerstvení zajišťovala cateringová firmy Royal Party 
servis s.r.o, která nám připravila vynikající raut, který byl k dispozici 
až do ukončení společenského večera. Společenský večer byl, přesto 
že se konal za přísného dodržování všech aktuálně platných opatření 
a omezení spojených s COVID-19, účastníky velmi kladně hodnocen. 

Dvacátý ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ 
VODY – URBAN WATER“ si přes složitou situaci zachovala přízeň 
účastníků, o čemž svědčí aktivní účast cca 100 delegátů z výzkum-
ných ústavů a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, pro-
vozovatelů kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev apod. Další 
účastníci měli možnost sledovat on-line přenos přednášek v prostředí 
MICROSOFT TEAMS. Všem zúčastněným pořádající firma ARDEC, 
s.r.o. velmi děkuje za přízeň obzvláště nyní, v tak nelehké době. Vý-
běr fotografií přibližující atmosféru konference, přednáškového sálu, 
výstavního sálu i společenského večera je možno nalézt na barevné 
dvojstraně uvnitř tohoto čísla, galerie fotografií je také umístěna na 
stránce http://mestskevody.ardec.cz/ a facebooku Městské vody.

Přípravy XXI. ročníku konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY – 
URBAN WATER“, která se bude konat 7. a 8. října 2021, již byly zahá-
jeny. Programový výbor konference bude pracovat ve složení Zdeněk 
Dufek, Petr Hlavínek, Vladimír Habr, Petr Hluštík, Ivana Kabelková, 
Richard Kuk, Aleš Mucha, Karel Pryl a Petr Sýkora. Konference 
„Městské vody 2021“ bude tradičně zaměřena na vodní hospodářství 
v roce 2021, vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních 
zdrojů, koncepci řešení městského odvodnění, městské vodní toky, 
protipovodňovou ochranu ve vztahu k městskému odvodnění, pro-
gresivní technologie čištění odpadních vod, technologické procesy 
ČOV a zkušenosti z realizace staveb městského odvodnění. Zvláštní 
sekce bude také věnována příspěvkům souvisejícím s pandemií 
COVID-19.

Společenský večer se bude konat opět v atraktivním prostředí zám-
ku Lednice. Velkou pozornost věnujeme kromě sestavení kvalitního 
odborného programu také výběru špičkových vinařství stejně jako 
přípravě společenského programu konference, který jsme v letošním 
roce museli vzhledem k situaci s COVID-19 zrušit. Další informace 
je možno získat na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ nebo na 
facebooku Městské vody. Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích 
na konferenci „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2021“ ve dnech 
7.–8. října 2021.

Fotografickou reportáž z akce najdete na stranách 30–31.

prof. Petr Hlavínek
hlavinek.p@fce.vutbr.cz

http://www.ardec.cz
http://mestskevody.ardec.cz/
http://mestskevody.ardec.cz/
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Čištění průmyslových vod
V krásném prostředí penzionu a vinařství Skalák ve Skalce u Kyjova 
se dne 17. září konal 2. ročník obnoveného semináře Čištění průmy-
slových odpadních vod. Seminář organizovala odborná skupina Prů-
myslové odpadní vody při CzWA. Semináře se zúčastnilo 43 účastníků 
a celkem bylo předneseno 10 odborných přednášek. Partnery konfe-
rence byly firmy ASIO TECH, spol. s r.o., HACH LANGE s.r.o., Šebesta, 
spol. s r.o., a Vogelsang CZ s.r.o., kterým tímto děkujeme za podporu.

Seminář navázal na tradici úspěšných konferencí Průmyslové 
odpadní vody, které se v Kyjově konaly od roku 2002. Úvodní slovo 
přednesl Ing. Koller, který zejména poděkoval všem přednášejícím, 
účastníkům i sponzorům a vystavovatelům, že v nejisté situaci po-
čínající druhé vlny epidemie projevili zájem, přihlásili se a nakonec 
také na seminář dorazili.

První příspěvek byl věnován tématu aktuálního projektu „Hos-
podárnější využívání vod v průmyslu a energetice ČR“, který za 
kolektiv autorů prezentovali Ing. Křivánková (ENVI-PUR s.r.o.) a Ing. 
Procházka (ČEVAK a.s.). Byly prezentovány první výsledky tohoto 
dlouhodobého projektu, včetně statického vyhodnocení proběhlého 
dotazníkového šetření mezi průmyslovými podniky v ČR. V další části 
příspěvku byla prezentována metodika vznikajícího Vodního auditu. 
Tento audit bude částečně dotován MPO a průmyslové podniky budou 
na jeho základě moci žádat o investiční dotace v dalších dotačních 
titulech MPO. Také na základě tohoto auditu bude udělována známka 
– odpovědného hospodaření s vodou.

V druhém příspěvku prezentovala Ing. Báborská (ASIO TECH, 
spol. s r.o.) výsledky a zkušenosti s návrhem technologie pro čištění 
prádelenských odpadních vod a potenciál recyklace až 50–60 % 
vznikajících odpadních vod.

V dalším příspěvku Ing. Roštíka (HYDROTECH s.r.o.) byly prezen-
továny praktické zkušenosti s recyklací odpadních vod ve dvou prů-
myslových podnicích. První podnik zpracovává kořenovou zeleninu, 
navržená technologie čištění odpadních vod zahrnuje mechanickou 
separaci, primární sedimentaci podpořenou přídavkem flokulantu, 
biologické čištění v uspořádání D-N, sedimentaci, pískovou filtraci 
a UV dezinfekci. Vyčištěná voda se recykluje z 30–90 % a používá se 
pro první praní produktu a pro čištění beden. Druhý podnik vyrábí 
konglomerovaný kámen a jsou řešeny odpadní vody vznikající při leš-
tění produktů (mytí a chlazení). Technologie je založena na koagulaci, 
flokulaci a následnou separaci v sedimentačních nádržích a pískovou 
filtrací. Recyklace dosahuje 70–90 %.

V příspěvku Ing. Vojtěchovského (ENVI-PUR s.r.o.) byla představena 
nová technologie mikrobublinné flotace jako nová alternativa pro čiš-
tění průmyslových odpadních vod, zejména při optimalizaci provozu 
stávajících nebo návrhu nových flotací. V druhé části příspěvku byly 
představeny výsledky pilotního testu pro pekárnu Rina Myslinka, 
který potvrdil, že flotace s využitím této technologie dosahuje porov-
natelných výsledků jako klasická flotace.

Dr. Lederer (TU Liberec) ve svém příspěvku představil zkušenosti 
z provozu čistírny odpadních vod z komerční zóny Dobrovíz a vliv 
dezinfekcí distribučního centra Amazon v souvislosti s COVID-19. 
V první části příspěvku byla představena původně navržená techno-
logie postavená na technologii MBBR v prvním stupni a postdenitri-
fikaci Lentikats se srážením fosforu ve druhém stupni, zakončenou 
terciární pískovou filtrací a ultrafiltrací. Původní technologie byla 
postupně optimalizována na hybridní MBBR v prvním stupni, 
technologie Lentikats byla nahrazena druhým stupněm MBBR. Ve 
druhé části příspěvku byly prezentovány zkušenosti s plošnými 
sanitacemi peroxidem vodníku stabilizovaným kyselinou citrono-
vou, což vedlo k nárůstu zatížení čistírny 
v ukazateli CHSK. Po přechodu na kyselinu 
fosforečnou a optimalizaci srážení fosforu se 
situace stabilizovala.

Problematiku deemulgačních stanic a flo-
tačních jednotek ve výrobních procesech 
představili pánové Vydařelý a Hrabec (Šebes-
ta spol. s r.o.). Byly představeny zkušenosti 
s projektováním a návrhem diskontinuálních 
i kontinuálních deemulgačních stanic a flo-
tačních stanic. Ve druhé části příspěvku byla 
diskutována problematika nejasností zadání 
a projektu versus realita skutečného provozu, 
důležitost kvalifikované obsluhy a vliv ekono-
miky na kvalitu vyčištěné vody.

Zahájení semináře

Probíhající diskuse

P. Tunka (AMCON Europe s.r.o.) prezentoval odvodnění chemické-
ho kalu s využitím odvodňovacího lisu Volute™. Byly prezentovány 
základní technologické parametry zařízení a případová studie použití 
pro odpadní vody z výroby nitrocelulózy.

V další přednášce Ing. Staněk (Královéhradecká provozní a.s.) 
představil zkušenosti s provozem Zařízení k odstraňování tekutých 
odpadů, což je zařízení k likvidaci tekutých průmyslových odpadů 
širokého spektra složení, od odpadů s obsahem ropných látek, těžkých 
kovů, kyselé a zásadité odpady a tekuté kaly. Základem technologie 
je diskontinuální deemulgační a srážecí reaktor s gravitační separací 
vzniklého kalu. Díky umístění na ČOV lze vyčištěnou vodu vypouštět 
do nátoku i nebo do vyhnívacích nádrží. Byly prezentovány provozní 
zkušenosti a technické i legislativní limity.

Přednášku Dr. Dvořáka (TU Liberec) prezentoval jako náhradní 
řečník Dr. Lederer a týkala se problematiky čištění skládkových vod 
s využitím nanovláken. V příspěvku byly diskutovány výsledky labo-
ratorních modelů adaptace na skládkové vody včetně mikroskopic-
kých analýz nitrifikačních bakterií na nanovláknech. Na závěr byly 
prezentovány výsledky poloprovozní jednotky.

Poslední prezentaci přednesl Dr. Šváb (Dekonta a.s.) na téma rege-
nerace upotřebeného aktivního uhlí z úpravy vod. Byly prezentovány 

Společná fotografie všech účastníků
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klíčové charakteristiky kapacity a hodnocení kvality nového a pou-
žitého aktivního uhlí. Dále byly prezentovány možnosti regenerace/
reaktivace uhlí s výsledky pro aktivní uhlí z průmyslového provozu 
odstraňování AOX a aktivního uhlí z odstraňování farmak z pitné vody. 

Seminář byl po celou dobu veden v neformální atmosféře s bohatou 
diskusí nejen při přednáškách, ale také nad sklenkou vynikajícího vína 
při degustaci ve sklípku.

Příští ročník semináře plánujeme zorganizovat na stejném místě 

korporativní člen ASIO

ASIO je jedním z prvních korporátních členů CzWA a podpořilo růst 
CzWA zejména v začátcích, kdy pomáhalo s propagací a IT podpo-
rou. Na trhu je skoro 30 roků a vizí bylo a je být spolehlivou firmou 
a pomáhat s rozvojem oboru, např. i výzkumem a vzděláváním. Co 
se týká výzkumu, má ASIO vlastní výzkumné oddělení zabývající se 
současnými a budoucími výzvami. Pokud jde o vzdělávání, provádí 
osvětu jak spoluprací na výuce (např. na Masarykově univerzitě 

a VUT v Brně nebo na ČVUT v Praze), tak 
i na vlastních seminářích, které mají také 
skoro třicetiletou tradici a navštívilo je za 
dobu konání více než 10 000 návštěvníků. 
V současnosti mohou zájemci o informace 
navštěvovat webináře na ASIO YouTube 
kanále. Probírána jsou jak všeobecná témata 
(s unikátními informacemi), tak i konkrétní 
výrobky a technologie. 

Zasakovací AS-TTE ROŠTy pro propustné povrchy

Před dvěma lety se ASIO rozdělilo na dva subjekty – ASIO TECH, 
spol. s r.o., a ASIO NEW, spol. s r.o. Ukázalo se, že nápad oddělit 
výrobky a technologické celky oběma celkům prospěl a přispěl 
k okamžitému nárůstu jak novinek, tak i aktivity obou firem (viz 
různá prestižní ocenění za umístění na žebříčcích firem v Jihomo-
ravském kraji).

Z aktuální nabídky ASIO TECH, spol. s r.o., jsou mimo obvyklé 
dodávky nejzajímavější:
• Odvodnění kalu pomocí dehydrátoru, kde se dá z pohledu obcí uše-

třit na provozních nákladech za zpracování kalů (navíc s využitím 
dotačního titulu na investici), a na to navazující příprava koncovky 
na hygienizaci kalů pro malé čistírny do 5 tis. EO.

• Recyklace bazénových vod s využitím membránových technologií, 
což představuje dodávku technologie s náklady, které se díky úspoře 
za dodávku vody a energie vrátí obvykle do tří let.

• Nabídky na recyklace vod v průmyslu, případně komplexní opti-

a ve stejném podzimním termínu v roce 2022 a pokračovat v pravi-
delném dvouletém cyklu. Ohledně přesného termínu sledujte prosím 
stránky CzWA a Listy CzWA. Těšíme se na opětovné shledání v kraji 
Moravského Toskánska. 

Ing. Martin Koller
OS Průmyslové odpadní vody při CzWA

martin.koller@memsep.cz

Technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR

malizaci vodního hospodářství ve firmě. Často firmy platí vysoké 
částky za vypouštění srážkových a odpadních vod a komplexní po-
hled na vodní hospodářství jim může přinést okamžitý ekonomický 
a ekologický užitek.
Z aktuální nabídky ASIO NEW, spol. s r.o., je mimo obvyklé do-

dávky zajímavá:
• Podpora projektů Modrozelené infrastruktury zařazením celé řady 

výrobků do portfolia – unikátní jsou propustné povrchy s využitím 
AS-TTE ROŠTů, akumulace srážkových vod pomocí plastových 
bloků, recyklace odpadních vod.

• Realizace projektů v programech „malá a velká dešťovka“ dodáv-
kou zařízení na využití dešťových vod, recyklaci šedých vod nebo 
retenci vod v území.

• Pomoc obcím s řešením odkanalizování tam, kde není vhodné cent-
rální čištění odpadních vod, využitím dotačního titulu pro skupiny 
domovních čistíren pro obce.
Z činnosti firmy je tak zřejmé, že se snaží naplnit svou vizi: být 

spolehlivou firmou a působit i v rámci 
oboru tak, aby se obor vyvíjel co nejudrži-
telněji s ohledem na budoucnost – tj. aby 
po nás nezůstala poušť, ale krásná, zelená 
malebná krajina, ve které teče v řekách 
čistá voda.

Ing. Karel Plotěný
www.asio.cz
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Jednání Governing Assembly IWA 
a EWA Council

V září 2020 se uskutečnila výroční zasedání obou mezinárodních 
organizací, jejichž národním členem je CzWA. Epidemie COVID-19 
se podepsala na obou jednáních, která se musela konat on-line a v pří-
padě EWA také v jiném termínu. Obou jednání se společně zúčastnili 
jak původní zástupce CzWA prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., tak nový 
zástupce Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

Jednání EWA Council 7. 9. 2020
Jednání se účastnilo 18 zástupců národních členů, 8 zástupců korpo-
rativních a výzkumných členů a hosté. 

Po úvodních formálních bodech byla přednesena zpráva o činnosti 
EWA od minulého jednání EWA Council, kterou uvedli generální 
sekretář EWA Johannes Lohaus a prezident EWA Bjørn Kaare Jensen. 
V roce 2019 se podařilo uskutečnit řadu úspěšných akcí. Tradiční akcí 
zaměřenou na právo EU byla EWA Brussels Conference. Zaměření 
EWA na současné globální problémy pak potvrzují akce jako je Green 
Capital v Oslu. Mezi zásadní úspěchy mimo akce pak patří příprava 
EWA Water Manifesto jako základního pozičního dokumentu EWA. 
Akce v roce 2020 byly bohužel zasaženy epidemií COVID-19, která 
znamenala zrušení veletrhu IFAT 2020 a na něj navázaných plánova-
ných akcí vč. oslavy 20. výročí založení EWA. COVID-19 znamenal 
také zásadní zásah do další práce EWA. Došlo zejména k redukci pra-
covních úvazků zaměstnanců a ke zrušení řady akcí. Nové akce jsou 
již plánovány v on-line formě, jako např. již proběhlý webinář Water 
Reuse. Do virtuálního prostředí budou přesunuty také EWA Brussels 
Conference nebo EU Policy Seminar. Prezident EWA informoval také 
o tvorbě nové strategie EWA, kterou Management Committee před-
staví na jednání v roce 2021.

Dalším bodem jednání byla finanční situace EWA, která byla samo-
zřejmě také postižena epidemií COVID-19. Hospodaření v roce 2019 
bylo vyrovnané a skončilo malým přebytkem. V roce 2020 je potřeba 
počítat se snížením příjmů asociace díky zrušení IFAT 2020 a dalších 
akcí. Díky rychlé reakci sekretariátu EWA a úsporám snížením pra-
covních úvazků a na cestovních výdajích by se měl rozpočet udržet 
na vyrovnané úrovni. V roce 2021 je třeba počítat s mírnou ztrátou, 
která bude záviset také na dopadech předpokládané ekonomické re-
cese. Generální sekretář proto vyzval všechny členy EWA k hledání 
nových možných korporativních a výzkumných členů v jejich zemích. 
Byl odsouhlasen také mechanismus navyšování členských příspěvků, 
které bude v budoucnu svázáno s růstem osobních nákladů a inflací 
v Německu. Pro rok 2021 bylo odsouhlaseno navýšení příspěvků 
o 2,33 %.

Součástí jednání byly také volby na uprázdněná místa v samosprávě 
EWA, kdy byli zvoleni následující zástupci:
• Raymond Erpelding jako prezident pro období 2021–23,
• Otto Schaaf jako Honorary Treasurer pro období 2020–22,
• Wendy Francken jako předsedkyně European Policy Committee 

Chair of the EPC pro období 2020–22,
• Fabio Tatàno jako předseda European Tech-

nical and Scientific Committee pro období 
2020–22.
Na jednání byli také oceněni čestným 

členstvím prof. Jiří Wanner a Bojan Zmaič. 
O ocenění jsme již informovali v jiném roč-
níku Listů CzWA a bohužel ani teď se nepo-
dařilo ocenění předat osobně. Ocenění byli 
tak odměněni alespoň virtuálním potleskem 
účastníků.

Jednání IWA Governing Assembly 
(GA) 23. 9. 2020
Také jednání IWA GA se konalo on-line, kdy 
navíc hlasování proběhlo předem pomocí 
elektronického systému ověřovaného nezá-
vislým auditorem. Zprávy o činnosti, které 
přednesli prezidentka IWA Diane D’Arras 
a Executive Director Kalanithy Vairavamo-
orthy, se stejně jako v případě EWA nesly 
v duchu ovlivnění činnosti epidemií CO-
VID-19. V roce 2019 se podařilo uspořádat 
řadu úspěšných akcí, mezi kterými vyniká 

velkou návštěvností IWA Development Congress. Daří se také setrvale 
zvyšovat počet členů IWA, který už se blíží k cílovému číslu 8 000. 
V letošním roce se ale na počtech individuálních členů již negativ-
ně projevila epidemie COVID-19. Důraz na aktivní práci se členy je 
součástí dlouhodobé strategie IWA, která se již dříve rozhodla stát se 
globální komunitní síti spojenou s vodním hospodářstvím. Zásadním 
projektem je proto vývoj softwaru pro CRM, tedy v případě IWA 
portálu pro členy, kde bude možno elektronicky vyřídit většinu zále-
žitostí spojených se členstvím. Portál by měl být spuštěn v říjnu 2020.

Také ekonomická zpráva byla ovlivněna epidemií. Rok 2019 byl 
ekonomicky velmi úspěšný, a to zejména díky nárůstu příjmů z vy-
davatelství IWA Publishing. Díky zisku cca 700 tis. liber se podařilo 
navýšit rezervu IWA na 1,7 mil. liber a finanční situace organizace je 
tedy nyní natolik stabilní, že by měla překonat i ekonomickou recesi 
spojenou s COVID-19. Rostoucí příjmy vydavatelství pak potvrzují 
správnost trendu přesunu časopisů směrem k open-access, který 
probíhá již několik let. Pro čtenáře, kteří se problematikou publikací 
nezabývají, doplňujeme, že open-access je model, kdy časopis je pro 
čtenáře k disposici zdarma (obvykle v elektronické formě), ale naopak 
možnost publikace v něm je pro autory zpoplatněna. Předpověď 
plnění rozpočtu na letošní rok byla COVID-19 ovlivněna zásadně, 
neboť největší akce IWA World Water Congress and Exhibition, 
která má také velký ekonomický efekt, musela být přesunuta na rok 
2021. V dalších letech pak bude záležet na dopadu předpokládané 
ekonomické recese, která bude patrně ovlivňovat hlavně odborné 
akce a členství v IWA. Pro ekonomiku vydavatelství by post-kovidové 
období nemělo znamenat ztráty, naopak se jedná o příležitost pro 
další rozšíření časopisů a knih v době, kdy konference apod. jsou 
významně omezeny. 

Záznam obrazovky jednání EWA Council

Pohled na Bella Center v Kodani – dějiště příštího kongresu IWA 
v roce 2021
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Součástí IWA GA je tradičně také rozhodnutí o místě konání dalšího 
světového kongresu. V letošním roce bylo rozhodnuto, že po přesunu 
kongresu v Kodani na rok 2021 se další kongres uskuteční v Torontu 
dle plánu v roce 2022 a pro rok 2024 bylo vybráno skotské Glasgow. 
V roce 2021 budou na kongresu zajištěna maximální opatření na 
ochranu před COVID-19.

Pro více informací o IWA a EWA navštivte weby organizací nebo 
je sledujte na Facebooku nebo Twitteru. Dotazy můžeme zasílat také 
na email martin.srb@pvk.cz.

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
martin.srb@pvk.cz

Slovo na rozloučenou 
Pravidelní čtenáři časopisu Vodní hospodářství si patrně všimli, že 
od červencového čísla tohoto roku se moje jméno již nevyskytuje 
mezi členy redakční rady. Je to důsledkem mého spontánního roz-
hodnutí v červu t.r. skončit svou více než dvě desítky let trvající 
práci pro časopis, tedy v momentě, kdy jsem definitivně pochopil, 
že proti názorům redakce i části redakční rady nemám již několik 
let žádnou šanci prosadit i tu nejmenší změnu, kterou dle mého pře-
svědčení časopis potřebuje, aby mohl prosperovat i nadále na stále 
složitějším trhu s informacemi. Od července 2020 bude směřování 
časopisu řídit nový většinový vlastník, který bude muset většinu 
z mnou navrhovaných opatření stejně prosadit, pokud se nebude 
chtít jen dívat, jak se jeho investice postupně znehodnocuje. K tomu 
si dovolím mu popřát dostatek vůle a energie, i lidí, schopných tyto 
změny realizovat. 

Ukončení mé práce v redakční radě Listů CzWA není tak náhlé, 
i když samozřejmě bylo iniciováno mým rozchodem s časopisem 
Vodní hospodářství. Proto jsem se odvážil poprvé za dobu vydávání 
Listů k tomuto osobnímu sdělení ve formě „slova na rozloučenou“. 
Vydávání „Listů“ bylo od samého začátku mým projektem, jehož 
hlavním cílem bylo poskytnout nově vzniklé Asociaci čistírenských 
expertů ČR a později Asociaci pro vodu ČR pravidelnou platformu pro 
prezentaci výsledků práce asociace, odborných stanovisek, novinek 
z oboru atd. Pro mladší generace snad jen na vysvětlenou, že Listy 
vznikly v době ještě před hlavními sociálními sítěmi, které mohou 
v současné době přebírat některé funkce Listů, zejména při rychlé 
informaci o realizovaných či připravovaných akcích. První číslo Listů, 
tehdy pod názvem „Čistírenské listy“, vyšlo v lednu 1998 a na obr. 1 
lze vidět faksimile úvodní stránky tohoto čísla. 

Práce pro Listy byla nesmírně zajímavá, i když současně nároč-
ná na čas. Největší problém s vydáváním byl v tom, že jednotlivá 
čísla vycházela v pravidelných dvouměsíčních intervalech, tj. bylo 
nutno každý rok připravit náplň pro šest čísel. Na začátku kalen-
dářního roku se proto pravidelně scházela většina členů redakční 
rady a připravil se roční redakční plán s pevnými daty odevzdání 
jednotlivých čísel do redakce. Období před těmito daty byla často 
plná stresu a upomínání přispěvatelů, aby dodrželi dohodnuté ter-
míny. Nicméně po celou dobu od ledna 1998 se nikdy nestalo, aby 
nakonec číslo Listů nevyšlo. Výjimkou bylo zářijové číslo letošního 
roku, kdy se ani přes urgence členům redakční rady, výboru CzWA 
i členům asociace nepodařilo zajistit dostatek podkladů pro číslo 
Listů. Osobně si nemyslím, že to bylo jen tím, že odpadlo několik 
akcí, o kterých mělo být v září referováno, ale že se nenašel nikdo, 
kdo by byl ochoten přispět nějakou zajímavou zprávou, úvahou či 
fotografiemi, které by mohly číslo naplnit. Většina členů Asociace asi 
spoléhala na to, že čísla Listů jsou pravidelně zaplňována zprávami 
z odborných akcí pořádaných CzWA jako takovou či jejími odbor-
nými skupinami, mezinárodními asociacemi EWA a IWA či dalšími 
informacemi z oboru připravovanými zástupci odborných skupin 
CzWA v redakční radě Listů a dalšími dobrovolníky. 

V průběhu let se staly Listy určitým zrcadlem činnosti odborných 
skupin CzWA (https://www.czwa.cz/odborne-skupiny-CZ113). Pravi-
delný čtenář Listů si tak mohl sám utvořit představu o aktivitě a hlav-
ních tématech řešených jednotlivými odbornými skupinami. Odborné 
skupiny se tak časem rozdělily do takových tří skupin: i) aktivní 
skupiny pořádající každoročně pravidelné akce na aktuální témata; 
ii) skupiny pořádající akce nepravidelně podle toho, jak se naskytnou 
zajímavá aktuální témata; iii) skupiny, které mají sice aktivní členy, 
ale z nedostatku vlastních témat pořádají akce na témata, která jsou Obr. 1. Faksimile úvodní stránky Čistírenských listů z ledna 1998

pokryta jinými odbornými skupinami. Mezi odbornými skupinami má 
specifické postavení skupina Young Water Professional (YWP CZ). Tato 
skupina sdružuje mladé členy CzWA i odborníky mimo asociaci do 
35 let věku s odborností v celém širokém spektru „voda“. Cílem této 
skupiny není ani tak řešit konkrétní aktuální problémy jako u ostat-
ních odborných skupin, ale podchytit a pěstovat aktivitu mladých 
vodařských odborníků, naučit je organizovat odborné i společenské 
akce, řídit si svá jednání, a tak se připravovat nejen pro svou odbornou 
kariéru, ale i pro práci pro CzWA. Skupina byla formálně založena v r. 
2016 a od té doby je velice aktivní na národní i mezinárodní úrovni. 
V roce 2019 tato skupina YWP uspořádala v Praze i první mezinárodní 
konferenci YWP v ČR a současně se stala oficiálním národním členem 
mezinárodní platformy YWP, která funguje jako součást Mezinárodní 
asociace pro vodu IWA. Těší mě, že jsem kdysi inicioval vznik této 
národní skupiny YWP a mohl být s Dr. Martinem Srbem u jejího zrodu 
a fungování, a že tato spolupráce funguje i se stávajícím předsedou 
YWP CZ Ing. Filipem Harciníkem. 

Zborníky z konferencie kaly a odpady 2020 a z Odpadové vody 2020  
sú voľne stiahnutelné na webstranke www.acesr.sk. 

mailto:martin.srb@pvk.cz
mailto:martin.srb@pvk.cz
https://www.czwa.cz/odborne-skupiny-CZ113
http://www.acesr.sk
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Odborný profil CzWA i to, jak je odborně vnímána navenek, vychází 
právě z odborné činnosti aktivních skupin. V jiném příspěvku těchto 
listů je informováno o snaze najít základní odborná témata prostřed-
nictvím tzv. „Ideoconu“. Nejsem si úplně jist, jestli tam vyjmenovaná 
témata reprezentují ta skutečně nejaktuálnější témata a zdali tato 
témata přináleží jmenovaným odborným skupinám. Jen jako příklad 
bych mohl zmínit, že např. dokud nebude v ČR řešena problematika 
difuzního znečištění na skutečně faktické, a nikoli pocitové bázi, je 
zbytečné diskutovat o zpřísňování emisních standardů pro odtoky 
z ČOV. Ostatně, o zpřísňování se momentálně ani neuvažuje na zá-
kladě výsledků hodnocení plnění směrnice o městských odpadních 
vodách 91/217/EEC, neboť ani ty „měkké“ emisní standardy nejsou na 
celounijní úrovni plněny ze sta procent. A právě jak je i vidět z Listů 
CzWA, problematika difuzního znečištění není v CzWA řešena po-
slední dobou na potřebné úrovni. 

Právě v tom, být platformou pro prezentování i diskusi aktuálních 
hybných témat, kterými by se měla CzWA seriózně zabývat, vidím 
i budoucnost Listů CzWA. Letošní rok jasně ukázal, že účinnou výmě-
nu informací lze organizovat i elektronicky, on-line, aniž by bylo třeba 
někam složitě cestovat, shánět a platit ubytování, a ztrácet tak čas i pe-
níze. Nedávno jsme s Dr. Martinem Srbem absolvovali on-line jednání 
vrcholných orgánů IWA i EWA, které vyřešilo všechny potřebné body 
programu za méně než polovinu času, který byl v minulosti nutný při 
kontaktních jednáních. Osobně se domnívám, že i když se podaří příští 
rok dostat epidemii COVID-19 pod kontrolu pomocí nově vyvíjených 
vakcín, počet „kontaktních“ konferencí a seminářů se patrně již nevrátí 

na původní úroveň, o které jsme stejně hovořili jako o situaci, kdy je 
v ČR „překonferencováno“. Firmy a instituce, které vysílají na konferen-
ce a semináře nejvíce účastníků, si jistě dobře spočítají, kolik se ušetří 
přechodem na on-line akce se stejným efektem výměny informací. Do 
budoucna bude důležité zachovat zejména multidisciplinární akce typu 
bienálních konferencí CzWA, kde se mladí a začínající odborníci budou 
moci osobně seznámit s kolegy, s kterými se dále budou setkávat třeba 
právě na on-line akcích. Tímto vývojem patrně ubyde i počet zpráv 
z akcí, které dnes tvoří jádro obsahu jednotlivých čísel Listů. Nastupu-
jící generace, které budou i organizovat tyto elektronické konference 
a semináře, budou jistě raději využívat pro informace o těchto akcích 
sociálních sítí než pomalých tištěných Listů. Právě proto si myslím, že 
v budoucnu dojde i ke změně v zaměření Listů spíš směrem prezentaci 
odborných témat a jejich řešení z pohledu CzWA, než být kronikou pro-
běhlých akcí. Při delším výhledu se jeví jako velmi pravděpodobné, že 
i Listy budou muset přejít na formu elektronického média, což ostatně 
čeká i celý časopis Vodní hospodářství. 

To už bude ovšem úkol pro mého následovníka na čele redakční 
rady Listů CzWA. I když v tomto momentě neznám jeho/její jméno, 
přeji mu/jí hodně úspěchů v této činnosti a velmi tolerantní rodinné 
zázemí, které mu/jí nebude vyčítat tu spoustu času věnovaného 
přípravě Listů. 

Jiří Wanner
čestný člen CzWA a EWA

Distinguished Fellow IWA 

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Markéta Hrnčírová; prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.; Ing. Martin 
Koller; Ing. Karel Plotěný; Ing. Karel Pryl; Ing. Pavel Příhoda; doc. 
RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.; Ing. Helena Sochorová; 
Ing. Petra Vachová; Ing. Miroslav Váňa; Ing. Jan Vilímec; Ing. 
Tomáš Vítěz, Ph.D.

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA

Kontaktní adresa:
Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 547/1, 619 00 Brno
+420 737 508 640 
e-mail: czwa@czwa.cz

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

Vážení čtenáři Listů CzWA,
jak si sami můžete přečíst ze Slova na rozloučenou pana profesora 
Wannera, završil uctyhodné a velmi plodné období spolupráce s ča-
sopisem Vodní hospodářství. Byl nejen šéfem redakční rady Listů 
CzWA, ale i celého časopisu. Dovolte mi, abych za celou Asociaci 
panu profesorovi srdečně poděkoval.

I když možná v tuto chvíli své působení v časopisu nevidí jako 
zcela úspěšné, protože se mu řadu jeho názorů nepodařilo prosadit, 
neoddiskutovatelně k časopisu patřil a časopis rozhodujícím způso-
bem ovlivnil. Je ale skutečně dost dobře možné, že s jeho odchodem 
a změnou většinového vlastníka, kterým je v tuto chvíli CzWA, se 
uzavírá jedna éra časopisu a začíná se éra nová.

Stejně je to i s Listy CzWA. Bohužel se opravdu staly spíše kronikou 
proběhlých akcí než skutečným obrazem práce Asociace. Proto se také 
přes výzvy a urgence v září nepodařilo sesbírat materiál na to, aby 
Listy v dostatečně reprezentativním formátu vyšly. A je to asi dobře, 
protože nás to musí přivést k zamyšlení nad edičním plánem, který 
už nemůže být postaven jen na pořádání seminářů a exkurzí. 

Jak popisujeme jinde v těchto listech, snažíme se nově pojmout 
práci na odborných tématech, která byla před třemi lety na prvním 
ideovém setkání (Ideoconu) definována. Snahou je doplnit je o téma-
ta možná více obecná, ale celospolečensky podstatná a uchopitelná. 
Měli bychom v Asociaci umět zaujmout k těmto tématům jasné 
stanovisko, a to komunikovat k odborné i laické veřejnosti. Mohly 
by být Listy CzWA vhodnou platformou pro výměnu názorů v ideo-
vých tématech a informování nejen členů Asociace o tom, jak práce 
pokračují? Uvidíme. Na tuto a podobné otázky jsme chtěli hledat 
odpověď na letošním Ideoconu, který ale byl s nástupem druhé vlny 
epidemie zrušen.

Na závěr si dovolím vyzvat všechny čtenáře, aby nám napsali svůj 
názor na to, co očekávají od Listů CzWA, zda je pro ně stávající for-
ma tou nejlepší možnou a co by se případně mělo změnit. Využijte 
emailovou adresu czwa@czwa.cz.

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví

David Stránský

mailto:czwa@czwa.cz
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Jak dál? Jak to vidíte?

Vážení čtenáři, ruší se semináře, konference. Pře-
chází se na on-line systém. I výuka je on-line! 
I pracovní diskuse jsou on-line! Tento trend možná 
bude dlouhodobý. Jak podle vás současná omezení 
ovlivňují vzdělávání a výuku studentů i odborníků. 
Jak důležitá jsou osobní setkání a diskuse? Jaké jsou 
přínosy a zápory? Jaké mát zkušenosti? Co byste 
doporučovali?

Diskutoval jsem o tom s Petrem Blabolilem z Hyd-
robiologického ústavu v Českých Budějovicích. Ten 
mé přemítání perfektně analyticky rozložil (za to mu 
děkuji) na otázky: 

Hlavní otázka:
Jak ovlivňují současná omezení práci v oboru?

Podotázky:
Změnily se u vás činnosti v pracovním kolektivu?
Změnily se vazby mezi spolupracujícími subjekty? 
Jsou tyto změny výraznější u tuzemských partnerů 
nebo u zahraničních?
Jak se změnila výchova studentů?
Změnily se vám plány na semináře a konference?
Pokud máte zkušenosti s on-line přenosy, jaké jsou 
vaše dojmy? Lze jimi nahradit osobní setkání?
Máte další postřehy, podněty, doporučení…?

Prosím o zprávu na stransky@vodnihospodarstvi.cz.



Dvakrát z povodí Moravy

Role VD při říjnových deštích
V polovině října přecházela přes naše území fronta s vydatným 
deštěm. V reakci na tyto srážky došlo na vodních tocích v zasaže-
ných oblastech k prudkým vzestupům hladin s dosažením různých 
stupňů povodňové aktivity.  

V celém Česku začalo v úterý odpoledne postupně pršet a meteoro-
logové varovali před rozvodněním řek. Výstraha se vyplnila zejména 
ve Zlínském, Moravskoslezském, Olomouckém kraji a Kraji Vysočina. 
Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Zlínsku (Ludkovice 
60 mm, Luhačoice 53 mm). Vzhledem k velkému nasycení půdy v ce-
lém povodí Moravy docházelo k rychlým vzestupům hladin vodních 
toků. Během noci z úterý na středu dosáhly řeky v povodí Moravy 
prvních, druhých i třetích stupňů povodňové aktivity (SPA).

Při těchto povodních sehrály velmi významnou roli vodní nádrže 
v povodí Moravy. Většina nádrží v povodí významně transformovala 
povodňové přítoky a přispěla tak ke snížení povodňových průtoků ve 
vodních tocích a k ochraně obyvatelstva a majetku. Například vodní 
dílo Letovice snížilo průtok z cca 12 m3/s na 1 m3/s. Tato transformace 
byla zásadní pro průběh povodně na řece Svitavě. V povodí řeky Svita-
vy i nádrž Boskovice na řece Bělé snížila povodeň o cca 7 m3/s oproti 
maximálnímu přítoku.  Další nádrží s velkou transformací povodně 
je Vírská přehrada, kde byl maximální přítok cca 70 m3/s snížen na 
27 m3/s. Díky této manipulaci nebyl překročen ve Svratce pod Vírem 
neškodný průtok, který je dán hodnotou 55 m3/s. V povodí řeky 
Moravy například Luhačovická nádrž transformovala povodeň z pří-
toku cca 36 m3/s na maximální odtok 20 m3/s nebo nádrž Bystřička 
ochránila manipulacemi obec Bystřička. Zde byl přítok snížen pod 
hodnotu neškodného průtoku na cca 17 m3/s, maximální přítok byl 
vyhodnocen na 27 m3/s. 

Nový prostor pro řeku Dyji
Projekt napojení odstavených ramen Dyje, který Povodí Moravy spo-

lečně s rakouskými partnery dokončilo v loňském roce na Břeclavsku, 
zvítězil v environmentální soutěži Adapterra Awards 2020. 

Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomá-
hají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně. V letošním 
roce posuzovala odborná porota 78 projektů, z nichž vybrala nejlep-
ších 21. Projekt Povodí Moravy, s. p., zvítězil v kategorii Volná krajina 
a navíc si odnesl Cenu sympatie. 

Napojením odstavených ramen na Dyji Povodí Moravy, s. p., zabrá-
nilo jejich vysychání, úhynu vodních živočichů a zániku na vodu váza-
ných ekosystémů. Zároveň došlo ke zpomalení odtoku vody z krajiny. 

Soutěž Adapterra Awards patří mezi adaptační projekty Nadace 
Partnerství, která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Všechny 
inspirativní projekty představuje databáze na www.adapterraawards.cz.

O této soutěži a o projektu informovalo Vodní hospodářství v zá-
řijovém čísle. Děkujeme i čtenářům Vodního hospodářství, kteří se 
hlasování zúčastnili.

Petr Chmelař
chmelar@pmo.cz

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, www.smp.cz | VD Labská, zvýšení retenční fukce spodních výpustí v obtokovém tunelu 

           let           
společného
příběhu

SMP CZ patří na českém stavebním trhu na přední 
místo v oblasti vodohospodářských staveb.

Za vodní dílo Labská – zvýšení retenční funkce 
rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu 
získalo sdružení vedené SMP CZ ocenění 
Vodohospodářská stavba roku 2019.

hydrogeologický průzkum • studny

geotechnický průzkum • speciální vrtné práce

hospodaření se srážkovou vodou

http://www.adapterraawards.cz/


PRŮMYSLOVÁ & KOMUNÁLNÍ
FILTRACE VODY

+420  602 727 230 +420  566 630 843

www.aquaglobal.cz

info@aquaglobal.cz

ŠPIČKOVÁ IZRAELSKÁ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE 
PRO FILTRACI, ÚPRAVU A DOČIŠTĚNÍ 
PITNÉ, TECHNOLOGICKÉ A ODPADNÍ VODY



  

 
 

 
 

   
  

 

 

ENERGY SERVICE COMPANY

Green energy

vaše
budoucnost
má zelenou

   Jak zůstat stejně efektivní  
a přitom spotřebovávat méně?

   Jak nezatížit investiční  
rozpočty, ale přesto realizovat 
úsporná řešení?

ČEZ ESCO – nejsilnější partner  
v oblasti zelené energetiky –
pro vás má odpověď.

více informací naleznete na
www.cezesco.cz/greenenergy
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